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415 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )و(
416 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )ی(
کنیه ها�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 419
423 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� درخور توّجه
فهرست حدیث های ساختگی و دستکاری شده������������������������������������������������������������������������������ 442
مشکل وثاقت و افراد ثقه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 449

455 ���������������������������������������������������������������������������� زنجیرۀ حدیث های ساختگی که به پیامبر امین؟ص؟ بسته اند

زنجیرۀ حدیث های ساختگی، تنلا در بارۀ مسأهۀ خالبت����������������������������������������������������������������������������������� 517
گونۀ دیگر روایت�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 535

پلیدی جعِل ]حدیث[����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 555
حکم حدیث سازان������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 587
حکم حافظان آن ساخته های دروغین�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 587

589 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54� قسف اهّدین راوندی )د�573(
شاعر����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������590
استادان و روایتگران از وی�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������590
592 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ آثار گرانبهای وی
594 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� بازماندگان شایستۀ وی

597 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 55� سبط ابن تعاویذی )ز�519؛ د�584(
شاعر��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������598
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شاعر���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 612

57� مجداهّدین بن جمیل )د�616(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 617
پی نامۀ شعر������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 618
شاعر���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 619
ادب مجدالّدین بن جمیل��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 623

بی )زادۀ حدود 562؛ د�653(������������������������������������������������������������������������������������������������ 629
َ
58� شّواء کوبی َحل

شاعر��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 629

635 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59� کمال اهّدین شابعی )د�652(
شاعر�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 636
آثار او������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 637

643 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 � ابومحّمد اهمنصور باهلل )ز�596؛ د�670(
شاعر�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 649
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63 � شمس اهّدین محفوظ )د�690(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 669
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677 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64 � بلاء اهّدین اربلی )د�693/692(
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کــه 12 تــن هســتند. و تنهــا از  دیگــر شــاعران غدیــر در ســدۀ ششــم و نیــز ســدۀ هفتــم؛ 

گرفــت. تــوان  خداونــد اســتعانت 

کــه هیــچ دینــدار  گفتارهــای علمــی دینــی، مباحثــی اســت  در ایــن مجّلــد، از مهم تریــن 

جویــای حــق و پیــرو حقیقــت، از آن بی نیــاز نیســت.





م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

ی نموده ای و با عّزت 
ّ
کـه با عظمت، به دل هـا تجل گویـم؛ ای آن  بارخدایـا! تـو را سـتایش 

ُکنـه دسـت نیافتنی خـود[، از دیـدگان پوشـیده مانـده ای و بـا قـدرت، بـر همـه چیـز اقتـدار  ]و 

یافتـه ای. پـس نـه دیـدگان تـاب دیدنـت را دارنـد و نـه گمان ها به ژرفای عظمتـت راه یابد و نه 

یابد. خردهـا نهایت قدرتـت را در

کـه بر ما بخشـیدی و به  ای خـدای سـبحان! تـو را سـتایش بـه پـاس نعمت هـای کالنـت 

تمـام و کمـال عطـا فرمـودی و نیز دهش ها و بخشـش های بسـیار که بر مـا تفّضل نمودی؛ و آن 

یـدی، بـه اتمـام رسـاندی و هرچه از تو خواسـته شـد، اجابت فرمـودی. و آن، چنان  چـه را آغاز

گـر بخواهیـد نعمـت خدا را بشـمرید، آن  کـه خـود فرمایـی: »و از هـر چـه خواسـتید، بـه شـما داد. و ا اسـت 

کـرد.« ]ابراهیم/34[ را شـمار نتوانید 

کــی شــرک  کفــر و ناپا ای خــدای واال! تــو را ســتایش بــه پــاس آن چــه مــا را بــا آن، از آلودگــی 

پیراســتی و راه هــای هدایــت و آیین هــای رســیدن بــه خــودت را برایمــان روشــن ســاختی؛ و آن 

برانگیختــِن برتریــِن پیامبرانــت و بزرگ تریــِن فرســتادگانت و پایان بخــِش پیام آورانــت؟ص؟، 

کــه در میانشــان پیامبــری  کتــاب عزیــزت اســت: »به راســتی خــدای بــر مؤمنــان مّنــت نهــاد  همــراه 

کتــاب خــدا و حکمتشــان  کشــان می ســازد و  ــد و پا ــان می خوان ــر آن ــات او را ب ــه آی ک از خودشــان برانگیخــت 

گمراهــی آشــکاری بودنــد.« ]آل عمــران/164[ می آمــوزد. و بــه تحقیــق، پیــش از ایــن، در 

ای خـدای شـکوهمند! تـو را سـتایش بـه پـاس این که نعمت هایت را بـر ما تمام فرمودی 

(9)
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ّیـۀ او  کمـال بخشـیدی، بـا والیـت امیرالمؤمنیـن، بـرادِر رسـولت و پـدِر ذّر  و دیـن پیامبـرت را 

ی. و در ایـن بـاب، آیـه ای از قـرآن نـازل فرمـودی: »امـروز  و سـروِر عترتـش و جانشـینش از پـِس و

کردم و اسـام را دین شـما برگزیدم.« ]مائده/3[ دین شـما را به کمال رسـانیدم و نعمت خود را بر شـما تمام 

کـه مـا را توفیـق دادی تـا از  ای صاحـب عـّزت ]و قـدرت[! تـو را سـتایش بـه پـاس ایـن 

ی  ی، پیـرو کریمـت و عتـرت و کتـاب  ی در اّمتـش،  پیامبـر برگزیـده ات؟ص؟ و دو جانشـین و

فرمـوده ای  واجـب  مـا  بـر  را  ایشـان  از  فرمانبـری  و  ینـد  او خانـدان  کـه  عتـرت  همـان   کنیـم؛ 

و دوستداری شـان را بـه مـا فرمـان داده ای و آن را پـاداش رسـالت واپسـین سـاخته، نامـش را 

کـس نیکـی ای بـه دسـت آورد، بـرای او در آن نیکـی بیفزاییـم؛  »حسـنه« نهـاده ای؛ و فرمـوده ای: »و هـر 

که خدا آمرزگار و سپاسدار است.« ]شورا/23[

و  گـزارم  ارزانـی داشـتی، سـپاس  مـادرم  و  پـدر  و  مـن  بـر  کـه  را  تـو  نعمـت  تـا  برانگیـز  مـرا  »پـروردگارا! 
کـه بپسـندی. و فرزندانـم را صالـح قـرار ده. مـن ]بـا توبـه[ بـه تـو بازگشـته ام و از  کنـم  کاری نیـک و شایسـته 

]احقـاف/15[ هسـتم.«  تسلیم شـدگان 

امینی

)10)
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53. سّید محّمد اقساسی

53. سّید محّمد اقساسی )درگذشتۀ حدود 575(

گام نهــاد و پرافتخارتریــِن  ک  کــه بــر خــا کــه بهتریــن انســان اســت  ســوگند بــه حــّق علــی، همــو 

فخرورزان پس از پیامبر است!

که عدنان از او شرافت و مضر به او افتخار یافت. همان خلیفۀ برحّق و وارث دانش وی 

که پیامبر برحّق هدایت در روز غدیر بازوی او را برافراشت؛ و این ماجرا را از عَمر بپرس! و همو 

کــه جمعــی تــا دیربــاز  گفتــن مــردم نهراســید، حــال آن  کــه بت هــا را شکســت و از عیــب  و همــو 

همچنــان بــت پرســتیدند.

که در فضل وی آیات و سوره ها نازل شده است. و شوهر دختر رسول  خدا؛ همان دختری 

کــه روز قیامــت هیــچ ذخیــره ای جــز  ســوگند می خــورم، ســوگندی بــه حــق، از ســوی بنــده ای 

مهــر علــی نــدارد!

گشتم. که با امنّیت و پیروزی بازگشتی، شاد  که روز وداعت اندوهگین شدم و آن روز 

شــاعر بــا ایــن بیت هــا بــه اســتقبال دو بیــِت یکــی از اهــل ســّنت رفتــه؛ و آن دو بیــت 

چنیــن هســتند:

که پس از مصطفی سرور بشر، بهترین انسان روی زمین است! قسم به حّق ابوبکر 

کشــیده اســت.  ــه آتــش  ــم را ب کــه هنــوز درون ــاد  ــم افت کردیــم، ســوزی در جان کــه وداع  آن گاه 

ــیعه: نســخۀ خّطــی، ج2( )الّطلیعــة فــی شــعراء الّش

شاعر

ی چنیــن اســت: محّمــد بــن علــی بــن فخرالّدیــن ابو حســین1 حمــزة بــن  نــام و نســب و

الّنجـوم  الّنهایـه )23/12(؛  و  البدایـة  اثیـر )13/6(؛  ابـن  یـِخ  الّتار فـی  الکامـل  آمـده اسـت:  ابوالحسـن  ایـن مآخـذ  1. در 
الّزاهـره)261/4(.)غ.(
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کمال الّشــرف ابو الحســن محّمــد بــن ابی القاســم حســن ادیــب ابــن ابی جعفــر محّمــد بــن 

یــد الّشــهید  علــی زاهــد ابــن »محّمــِد اصغــر« اقساســی ابــن یحیــی بــن حســین ذوالعبــرة ابــن ز

ابــن امــام علــی بــن حســین؟امهع؟�

خاندان اقساسی

ایـن خانـدان از واالتریـن خاندان هـای علـوی اسـت کـه شاخسـاران بلنـدش بـه درخـت 

سایه گسـتر و بلنـد1 نبـوی پیونـد می یافتـه و عـراق در روزگاران پیاپـی از آن هـا اشـراق و روشـنی 

کـه آن را  گرفتـه، در آبـادی ای بـزرگ یـا شـهری  کوفـه پا کشـان در  یشـۀ نهـال پا گرفتـه؛ هرچنـد ر

یـا  و  بوده انـد  چیره دسـت  دانشـوران  یـا  خانـدان،  ایـن  افـراد  می خواندنـد.  مالـک2  اقسـاس 

نقیبـان فاضـل.  و  پیـروز  امیـران  ثقـه، لغت شناسـان متبّحـر، شـاعران نیک پـرداز،  محّدثـان 

کـه  کـه بـه ایـن نسـبت شـناخته شـد، »سـّید محّمـِد اصغـر« فرزنـد  یحیـی بـود  کـس  نخسـتین 

فرزندانش به چند شاخه تقسیم شدند؛ از جمله:

_ بنی جوذاب: فرزندان علی بن محّمِد اصغر.

_ بنی موضح: فرزندان احمد بن محّمِد اصغر.

_ بنی قّرة  العین: فرزندان احمد بن علی زاهد بن محّمِد اصغر.

_ بنی صعوه: فرزندان احمد بن محّمد بن علی زاهد بن محّمِد اصغر.

کـه سـمعانی )أنسـاب األشـراف ]200/1[( از او یـاد  یکـی از بنی صعـوه، طاهـر بـن احمـد بـوده 

گفته اسـت: »طاهر بن احمد بن محّمد بن علی اقساسـی، ملّقب به صعوه و فردی  نموده و 

ی، از حـراش، از  کـه از ابوعلـی حسـن بـن محّمـد بن سـلیمان عربـی عدو دینـدار و ثقـه اسـت 

انـس بن مالـک روایـت می کند.«

که احتمااًل »یافع« صحیح است. ترجمه بر این مبنا صورت پذیرفت. )ن.( 1. در متن »یانع« آمده 

کـه ایـن منطقـه منسـوب بـه مالـک بـن عبـد هنـد بـن ُنَجـم بـن منعـة بـن  2� در معجـم البلـدان )312/1 ]236/1[( آمـده 
کـه  گونـه باشـد  برجان ... بـوده اسـت. قـّس یعنـی جسـت وجو و طلـب چیـزی؛ و جمـع آن، اقسـاس اسـت. شـاید ایـن 

ی، آن جـا بدیـن نـام خوانـده شـده اسـت. مالـک در پـی ایـن منطقـه و آبادسـازی آن بـوده و از ایـن رو

)14)
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ابوالقاسـم  بزرگـش،  نیـای  بوده انـد.  اقساسـی  محّمـد  سـّید  نَسـب  زنجیـرۀ  اقساسـی ها 

کر )تاریخ مدینة دمشـق:  حسـن اقساسـی معـروف بـه ادیـب ابن ابی جعفـر محّمـد بـود کـه ابن عسـا

گفته اسـت: »وی به دمشـق درآمد و ادیبی شـاعر  247/4 ]382/13[( شـرح حال وی را آورده و 

گزیـد.  سـکنا  مدینـه  و  مّکـه  در  سـپس  و  شـد  درون  دمشـق  بـه  سـال347  محـّرم  در  بـود. 

کـه روی و مـوی سـپیدش نیکـو بـود. بـه شـعر و لغـت،  کهنسـال مردی باهیبـت و نجیـب بـود 

کسـاِن خاندان ابوطالب  گاه بود و شـعر می سـرود و از نیکوبهره ترین و خوش خوی ترین  نیک آ

کوفه.« که منسوب است به جایی نزدیک به  بود و با لقب اقساسی خوانده می شد 

گفتـه اسـت: »او بسـیار  ی  کتـاب مجمـع اآلداب ابن فوطـی حکایـت شـده، و کـه از  چنـان 

سـفر نمـود و ادیـب گشـته بـود و دلنشـین می نوشـت و دارای جمعـی از یـاران بـود. ایـن سـروده 

ی، خطـاب بـه ابن نباتـۀ سـعدی دیـدم: را بـه خـّط خـود و
کجاست؟ گرگ  که چوپانشان خوابیده است.  فریبت ندهم؛ عراقیان جماعتی هستند 

کنانش تازیانۀ عذاب فرود آمده است. گشته و بر سر سا بنیانش ویران 

کرد و نه تهذیب. که نه عقل رامشان  کشیدند  َبرده شدند و جماعتی ایشان را به فرومایگی 

از همۀ فضیلت ها دورند و آزاده در میانشــان غریب اســت، همچون بخشــندگی.«

که از او یاد شد، همان  کمال الّدین شرف ابوالحسن1 محّمد بن ابی القاسم حسن  و اّما 

کـس بـود کـه شـریف علم الهـدی _ کـه شـرح حالـش در بخـش شـاعران سـدۀ پنجم گذشـت _ 

ی بارهـا مردمان  نقابـت ]= سرپرسـتی علویـان[ کوفـه و سرپرسـتی حج گـزاران را بـه او وانهـاد. و

یـخ )المنتظـم ابن جـوزی: 19/8 ]168/15[؛ الکامـل فـی  کـه در کتاب هـای تار را بـه حـج بـرد و چنـان 

یـخ ابن اثیـر: 127/9 ]13/6[؛ البدایـة و الّنهایـه تالیـف ابن َکثیـر: 18/12 ]23/12[؛ مجالـس المؤمنیـن:  التار

ص211 ]506/1[( آمـده، بـه سـال 415 درگذشـت و شـریف مرتضـی در رثـای او چنیـن سـرود:

که بشناسد. کسی است  کاش نمی شناختم! تلخی زمانه از آِن  شناختم و 

کنیــۀ او را ابویعلــی  1� عالــم برجســتۀ حّجــت، ســّید ابن طــاووس، )الیقیــن فــی أن علّیــًا أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ ]ص153[( 
شــمرده اســت.
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گاه اندوه. گرفتار بودم و  گاه به سوز عشق  در طول این دوران 

که جایگزین ندارد. گذشته ای  که بازنمی گردد و  کرده ای  کوچ  اندوه بر 

روزگار نه با زندگان سودم دهد و نه رفتگان را به من بازگرداَند.

که از جام مرگ ننوشد. کسی را  گر توانید، نشانم دهید  ا

گرو او نباشد. که چون منادی مرگ، نامش را خواَند و بانگ زند، در  کسی را  و 

روزگار جز فریبنده ای حیله گر نیســت؛ پس چرا بدان عشــق ورزیدن و دل بســتن؟

چیزی نیست جز آذرخشی در یک لحظه یا وزیدن بادی پاییزی.

کمال الّشرف ندیدم. هیچ روزی از زندگی را هرچند برایم آزارنده بوده باشد، همچون روز مرگ 

گویا پس از فراق وی و بریدن رشتۀ آن الفت،

در سفری دراز هستم، بی هیچ توشه، مگر اندکی غذای مانده از پیش.

فراقش خوابم را به بی خوابی و نورم را به تاریکی بدل ساخت.

که بازگشت برایش نیست. که دیداری در پی آن نیست و روی گردانی ای  همان فراقی 

کنـــد، داد  کـــردم؛ و هرکـــه روزگار را نکوهـــش  بـــه خاطـــر تـــو رویدادهـــای روزگار را نکوهـــش 

خویـــش نســـتاند.

کنون از میان ما نربوده است. کسی مانند تو را تا  مرگ همۀ مردان را ربود؛ اّما 

تو همواره در برابر ظلم، روحیه ای سرکش داشتی و در پناه شرافت زندگی می کردی.

ک دامن بودی. در طول زندگی از زشتی  و پلیدی و فساد، پیراسته و پا

که اشک جاری بتواند رفته ای را بازگرداَند. اشک می افشانم؛ اّما اندکا 

گشته ای؟ ک نهان  که پشت پردۀ خا کجا به تو خیره شوند، حال  چشمان از 

ــوچ  ک ــه چــه بســیار  ک ــول شــده باشــد؛  ــو مل کســی از ت ــه  ک ــه بدیــن روی  ــا ن از مــن جــدا شــو، ام
کینــه را پشــت ســر ننهادنــد. کــه دشــمنی و  کننــدگان 

که خواهی! قبرت از میان قبرها سیراب از لطف و نیکی باد، چندان 

پیوسته نسیم از دو سویش وزان باد و بوستان های بکر و خّرم!

گرداند! کنان بهشت و غرفه هایش  خدایت از سا
که فرزندان به راه پدران روند.1 کت همنشین باشی؛  با پدران پا

1� ایـن قصیـده در نسـخۀ خّطـی دیـوان شـریف مرتضـی ]نسـخۀ چاپـی: 147/2[ آمـده و ابن جـوزی )المنتظـم: 20/8 
]168/15[( بیت هایی از آن را آورده است.
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گویـد: »ابوالحسـن اقساسـی بـه سـال 412  یـخ: 121/9 ]655/5[(  ابن اثیـر )الکامـل فـی التار

کردنـد.  محاصـره  را  ایشـان  عـرب  مـردم  رسـیدند،  َفیـد1  بـه  چـون  و  بـرد  حـج  بـه  را  مردمـان 

ابومحّمـد ناصحـی2، قاضـی القضـاة، 5000 دینـار بـه ایشـان پیشـنهاد نمـود؛ اّمـا آنـان بـدان 

کننـد. سردسـتۀ آنـان مـردی بـه نـام  کـه حج گـزاران را دسـتگیر  بسـنده نکردنـد و بـرآن شـدند 

کـه زره بـر تـن و سـالح بـه بـر، بـر اسـب خویـش نشسـت   حمـار بـن ُعـدی، از بنی نبهـان، بـود 

کـه بـه نیک تیرانداختن شـناخته شـده بود، تیری  و جوالنـی بیم انگیـز داد. جوانـی از سـمرقند 

گشـتند و حج گـزاران بـه  کنـده  کشـت. بدیـن سـان، یارانـش پرا ی افکنـد و او را  بـه سـوی و

سـالمت ماندنـد و حـج خویـش نهادنـد و بـا تندرسـتی بازگشـتند.«

گفته اسـت: »به سـال 415 حج گزاران از راه شـام، از مّکه به  همو )همان: 127/9 ]13/6[( 
عـراق بازگشـتند؛ زیـرا پیمـودن راه عـادی دشـوار بـود. آن گاه کـه ایشـان بـه مّکـه رسـیده بودند، 
گرانبهـا بـه آنـان بخشـیده و هزینـۀ  ظاهـر علـوی، خلیفـۀ مصـر، امـوال ارزشـمند و خلعت هـای 
یـادی را بـه خاطـر ایشـان متحمـل شـده و بـه هر مرد که همـراه آن کاروان بـود، مالی فراوان عطا  ز
نمـوده بـود تـا ایـن را بـه رخ خراسـانیان کشـد. کاروان سـاالر ایـن حج گـزاران، شـریف ابوالحسـن 
کارگـزار یمین الّدولـه ابن سـبکتکین، بـود. ایـن  اقساسـی، و امیـر حـّج خراسـانیان، حسـنک، 
رویداد بر خلیفه القادر باهلل، سـنگین افتاد و حسـنک از دجله برگذشـت و به سـوی خراسـان 
گشـت و  کـه بیمـار  گشـت و القـادر بـاهلل ابن اقساسـی را بسـیار بیـم داد. از آن پـس بـود  روانـه 

درگذشـت. ]سـّید[ مرتضی و جز او، در سـوگ وی شـعر سـرودند.«

که آغازش چنین است: کمال الّشرف را شرحی است بر قصیدۀ سالمی3 
درود بر زمزم و صفا ... .

کوفه. بنگرید به: معجم البلدان: 282/4. )غ.( 1� شهرکی در نیمۀ راه مّکه به 
که نسبشـان به ناصح بن طلحة بن جعفر بن یحیی می رسـید و سـمعانی )األنسـاب: حرف  2� از خاندان علمی نیشـابور 

نون ]445/5[( شـماری از مردانشـان را یاد نموده اسـت.

که در سـال 336 زاده شـد و در  3� محّمد بن عبداهلل مخزومی، از نسـل ولید بن مغیره و از برجسـتگان شـاعران عراق بود 
کان )وفیات االعیان 

ّ
سـال 393 درگذشـت. ثعالبـی ]یتیمـة الّدهـر: 466/2[؛ ابن جوزی )المنتظـم ]41/15[(؛ و ابن خل

]403/4[( شـرح حال وی را آورده اند.
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سـرور حّجـت مـا، سـّید ابن طـاووس )الیقیـن فـی أّن علّیـًا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ]ص155-153[( 

در بـاب 155 و بـاب پـس از آن، از ایـن شـرح قصیـدۀ سـالمی بـه نقـل مطلـب می پـردازد.

گوید: »ابوالحسـن اقساسـی شـعری دلنشـین دارد؛   ابن جوزی )المنتظم: 19/8 ]168/15[( 

از جمله سخنش در بارۀ نوجوانی به نام بدر:
ای بدر! چهره ات ماه تمام است و ناز چشمانت، جادو.

گل است و آب دندانت شراب. طراوت رخسارت چون 

کنم؛ اّما تاب شکیب از تو را ندارم. که بر تو صبر  فرمان یافتم 

مرا به قرار و آرام امر می کنی؛ اّما در برابر شوق، از خود اختیاری ندارم.«

ابوحسـین  یـم، یعنـی فخرالّدیـن  را در دسـت دار کـه شـرح حالـش  اّمـا جـّد شـاعری  و 

محّمـد: کمال الّشـرف  بـن  حمـزة 

کـرده   دانشـمند نسب شـناس، عمـری، )المجـدی فـی أنسـاب الّطالبّییـن]ص180[( از او یـاد 

یاسـت بهـره داشـت  کـه از فضـل و خـرد و ر ی نقیـب کوفـه و از دوسـتانم بـود  و گفتـه اسـت: »و

و ]در عیـن حـال[ دیگـران را بـا خـود برابـر می شـمرد و بـا ایشـان غمخـواری می نمـود.«

همیــن فخرالّدیــن بــرادری بــا نــام ابومحّمــد یحیــی داشــته که ســمعانی )األنســاب]200/1[( 

ی ثقــه و نجیــب بــود و از ابوعبــداهلل محّمــد بــن عبــداهلل  گفتــه اســت: »و از او یــاد نمــوده و 

گفتنــد: ابوالقاســم  ی حدیــث  کســان بــرای مــا از و قاضــی جعفــری حدیــث شــنید و ایــن 

اســماعیل بــن احمــد ســمرقندی1؛ ابوالفضــل محّمــد بــن عمــر ارمــوی2 در بغــداد؛ و ابوالبــرکات 

کوفــه. ]ابومحّمــد یحیــی[ در شــّوال ســال 395 والدت یافــت  عمــر بــن ابراهیــم حســنی3، 4 در 

1� وی حدیث هـای بسـیار روایـت نمـوده و سلسـلۀ روایت هایـش کم واسـطه اسـت. بـه سـال 454 در دمشـق زاده شـد و در 
سـال 536 درگذشت.

2� وی از مـردم ارومیـه، یکـی از شـهرهای آذربایجـان، بـود کـه در بغداد منزل گزید و بسـیاری از برجسـتگان آن دیار نزد وی 
گشـت و در 547 وفات یافت. ]معجم البلدان: 159/1[ دانش آموختند. در سـال 457 زاده 

گـون دسـت داشـت. در 442 زاده شـد و در 539 درگذشـت و سـی هزار تـن بـر  3� وی ُمفتـی کوفـه بـود و در دانش هـای گونا
یِد شـهید بود. پیکـرش نمـاز گزاردنـد. نسـبش حسـینی و از خانـدان ز

که در االنساب آمده است. )ن.( 4� صحیح »حسینی« است؛ چنان 

)19)
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و بــه ســال چهارصــد و هفتــاد و انــدی درگذشــت.« َحَمــوی )معجــم البلــدان: 312/1 ]236/1[( از 

او یاد نموده است.

یم: که شرح حالش را در دست دار و اّما شاعر ما 

گفتـه اسـت: »در سـال  یـخ: 174/11 ]281/7[( از او یـاد نمـوده و  ابن اثیـر )الکامـل فـی التار

575 محّمـد بـن علـی حمـزۀ اقساسـی درگذشـت که نقیب علویـان در کوفه بود و بسـیار این 

شـعر را می خوانـد:
ک به نظر آیند. که رفتارشان فریبگر است و نزد دیگران تابنا چه بسیار مردمی 

گر مالشان از میان رود، پوشیده ها را خواهی دید.« دارایی شان زشتی های آن ها را پوشانده؛ و ا

او را بـرادری اسـت بـا نـام علم الّدیـن ابومحّمـد حسـن نقیب طاهر بن علـی بن حمزه که 

کوفـه زاده شـد و در همـان جـا پـرورش یافـت و بـه سـال 593 درگذشـت. ابن َکثیـر )البدایـة   در 

کـه بـر فنون شـعر احاطه  کـرده و گفتـه اسـت: »شـاعری بـود  ی یـاد  و الّنهایـه: 16/13 ]20/13[( از و

یاسـت  ر و  ادب  بـه  کـه  اسـت  خاندانـی  از  او  می گفـت.  مـدح  را  وزیـران  و  خلفـا  و   داشـت 

ی بـه بغـداد درآمـد و المقتفی و المسـتنجد و فرزندش المسـتضیء   و جوانمـردی شـهره اند. و

کهنسـال مردی  ی  کـرد و و گفـت. الّناصـر او را عهـده دار نقابـت  و فرزنـد او الّناصـر را مـدح 

کرده؛  ی قصیده های بسـیار یاد  که سـّنش از هشـتاد درگذشـت. ابن سـاعی از و باهیبت بود 

از جملـه:
که بر یک حال نمی ماند. کن؛  بر روزگار بدسگال صبر 

سرنوشت از پیش رقم خورده؛ پس به آن خشنود باش و در پی سازگاری اش با خود مباش!

گشادگی و تنگنایش را به تو نشان داد! گشت و  که بر تو چیره  چه بسیار 

و همچنان در میان فرزندانش به همین شیوه رفتار می کند.«

ی را آورده  ســرور مــا، قاضــی مرعشــی، )مجالــس المؤمنیــن: ص211 ]507/1[( شــرح حــال و
گفتــه اســت: »او از بــزرگاِن ســادات و شــریفان و دانشــوران  یــاض العلمــاء ]247/1[(   و میــرزا )ر
کــه از بزرگ اســتاداِن  کــه شــیخ علــی بــن علــی بــن نمــا _  کوفــه بــود  و ادیبــان و شــاعران در 

ی روایــت می نمایــد.« دانشــوران هم مذهــب مــا اســت _ از و

8/5
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کتـاب  سـتایش  در  علم الّدیـن  آمـده،  )ص310(  ابن سـنجر  الّسـلف  تجـارب  در  کـه  چنـان 

اسـت: گفتـه  الّصحـاح1  معانـی  شـرح  عـن  اإلفصـاح 

که فصاحت، قلمرو ُملک او است و در تمّلک آن، هیچ رقیب و ستیزه جویی  او پادشاهی است 

ندارد.

کرده اســت. ل  گفتن ال بیان را چنان وضوح بخشــید که همۀ ســخنوران فصیح را از 

هرمعنای دشــواری را که در متن کتاب صحاح ]جوهری[ آمده، روشــن ســاخته است.

کســـی پیـــش از او ادا نکـــرده؛ نـــه هدایت گـــر و  کتـــاب را  کتابـــی آورده و حـــق ایـــن  ــا را در  آن هـ

نـــه مصلحـــی.

ــان در  ی نقیــِب نقبــای علوی گشــت. و ــدر  قطب الّدیــن ابوعبــداهلل حســین، جانشــین پ

ــود و پــس از برکنــاری قوام الّدیــن ابوعلــی  ــخ ب ی گاه از ســیره و تار بغــداد و دانشــوری شــاعر و آ

حســن بــن معــد )د.636( از نقابــت، بــه ســال624، عهــده دار ایــن ســمت شــد.

در الحوادث الجامعه )ص220 ]ص110[( آمده است:

»بـه سـال 645، نقیـب قطب الّدیـن ابوعبـداهلل حسـین بـن حسـن بـن علـی، معـروف بـه 

ی ادیبـی فاضـل بـود و نیـک شـعر می سـرود. در  ابن اقساسـی علـوی، در بغـداد درگذشـت. و

روزگار خلیفه الّناصر، به اشتباه از او سخنی سرزد و آن این بود:›ما خلیفه ای تازه خواهیم.‹ 

کـه بـا دو حلقـه بایـد بربسـت!‹  گفـت:›او را نـه بـا یـک حلقـه  ایـن سـخن بـه خلیفـه رسـید و 

کوفـه برنـد. پـس بـدان جـا بـرده و در همـان شـهر  کشـند و بـه  سـپس دسـتور داد او را بـه بنـد 

که »الّظاهر« به خالفت رسـید و فرمان آزادای اش  زندانی شـد و در حبس بماند تا سـال 623 

یـد  را داد. پـس چـون در سـال 624 المسـتنصر بـاهلل بـر مسـند خالفـت نشسـت، بـا او مـدارا ورز

کرد و او را از همنشـینان ویژۀ خود  و به خویشـتن نزدیکش سـاخت و عهده دار مقام نقابتش 

ی نکته سنج و بی بندوبار و خوش فکاهه و حاضرجواب بود. نمود. و

ـکان: 394/2 
ّ
یـخ ابن خل 1. تألیـف عون الّدیـن یحیـی بـن هبیـره )د.555( کـه دربردارنـدۀ 19 کتـاب اسـت. بنگریـد بـه: تار

.]233/6[
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الملـک الّناصـر ناصر الّدیـن داوود بـن عیسـی در محـّرم سـال 633 بـه بغـداد رسـید و از 

ی به بغداد  که در آن روزگار، شـرف الّدین علی امیر آن بود، برگذشـت. سـپس رو ۀ سـیفّیه 
ّ
حل

ی بیـرون شـد.  نمـود و نقیـب طاهـر قطب الّدیـن ابوعبـداهلل حسـین بـن  اقساسـی بـه دیـدار و

در پایـان ربیـع االّول همـان سـال، امیـر رکن الّدیـن اسـماعیل، امیـر موصـل، بـه بغـداد رهسـپار 

ی رفتند. گشـت و نقیب حسـین بن  اقساسـی و دو تن از خدمتگزاران خلیفه، به اسـتقبال و

یارت امام موسـی بن جعفر؟امهع؟  در سـوم رجـب سـال 634، خلیفـه المسـتنصر بـاهلل بـه ز

رفـت و چـون بازگشـت، سـه هزار دینـار بـه ابوعبـداهلل حسـین بـن  اقساسـی، نقیـب خانـدان 

کن در جوار بارگاه های امیرالمؤمنین  ابوطالب، پرداخت و فرمان داد تا آن را میان علویان سا
علـی بـن ابی طالـب و حسـین و موسـی بـن جعفـر؟مهع؟ تقسـیم نماید.1

در سـال 637، امیـر سـلیمان بـن نظام الملـک، تولیـت دار مدرسـۀ نظامّیـه، در مجلـس 

ابوالفـرج عبدالّرحمـان ابن جـوزی در »بـاب بـدر« حضـور یافـت و توبـه نمـود و بـه حـال وجـد 

یـد و سـر برهنـه نمود و برخاسـت و واعظ و آن جماعـت را به گواهی  درآمـد و جامـۀ خویـش در

کـرده  وقـف  را  خویـش  ک  امـال و  نمـوده  آزاد  را  خویـش  کنیـزان  و  غالمـان  همـۀ  کـه   گرفـت 

بـن  اقساسـی  ابوعبـداهلل حسـین  نقیـب طاهـر  پـس  اسـت.  را بخشـیده  دارایی هـای خـود  و 

شعری بلند برای او نوشت و در آن چنین آورد:
ای زاده نظام الملک؛ ای بهترین توبه گر و زاهد!

که صبح و شامش با مجد سپری می شود! ای زادۀ وزیر دو دولت 

که از مال خویش مدرسه ای در طالع سعد بنا نهاد! ای زادۀ آن 

کرد. گرداندنت از آن چه آزاد و بنده به آن رغبت می ورزند، مرا شادمان  روی 

گشت و آن چه را ما از دیدنش ناتوانیم، دیدی. حّق برایت آشکار 

گرداندن از تو نیست. که مرا چاره ای جز روی  گفتی: از من بازگرد  به دنیا 

کامم یکی است. که شرنگ و شهدت در  دیگر چیزی از تو برایم لذیذ نیست؛ چندان 

که خوی من وفای ناب و مهرورزی است.« خوی تو نیرنگ و خیانت است، چنان 

1. نقل به تلخیص از: الحوادث الجامعه )ص77-79 ]ص52[(.
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گوید: که  تا آن جا 

مردم قصد خانه های خویش نکنند؛ اّما به سوی خانۀ تو روی آورند.

خدمت به مردم، دارای قدر و شأنی محترم است؛ پس آن چه انجام می دهی، آشکار است.

کردی؛ و حّتی مخالفانت نیز بیدار شدند. مردم در خواب بودند. تو بیدارشان 

کدام به سخن خود بها دهد. گون دارند و هر  گونا گمان های  مردم در بارۀ تو 

گویند: »از این راه برمی گردد.« گویند: »این شخص به راه ]زهد[ ادامه خواهد داد« و برخی  برخی 

که به آن چشم عیش دوخته می شود. که ماهی است  کنون ماه تشرین فرارسیده  ا

کسی جز بیمار زار و نزار در خانه نماَند. ماه تشرین چون فرارسد، 

کند، حیله است و ریای بی اندازه. هرچه 

گویم: »نه؛ به خدا سوگند! او بر این اندیشه نیست و همانندش میان شما یافت نگردد. اّما من 

ل است. که آبشخور زهدش زال او سلیمانی است 

که روزی اسبان باریک میان تیزتک را برایش به نمایش نهادند؛ همچون سلیمان است 

که هزل همچون ِجّد نباشد.« که مهر آن ها را به قلبش راه دهد؛  و او نخواست 

گفته است: در همین قصیده 

گوارایت باد راه یافتن به آن چه نادان فرومایه از راه بردن به آن درماَند!

که بیشینۀ مردم از لشکر اویند. تو از سپاه ابلیس بیرون افتادی، حال آن 

که امید بهشت جاودان به آن ها رود. کردی  کارهایی  و برای خدا 

ــوادث  ــد. )الح ــت نیاب ــد دس ــه خواه ــت آن چ ــه نهای ــکیبا، ب ــع ش ــز قاط ــه ج ک ــکیب ورز  ــس ش پ

الجامعه: ص124 ]ص66[(

بـــه ســـال 643 خلیفـــه المســـتعصم ابواحمـــد عبـــداهلل، دســـته هایی از کبوتـــران را بـــه چهـــار 

ـــا آن هـــا را بـــه چهـــار قســـمت تقســـیم نمایـــد. آن جهـــات این هـــا بودنـــد: بـــارگاه  ســـوی فرســـتاد ت

ـــه،  کوف ـــارگاه ِغنـــی در  ـــام[ عســـکری در ســـّرمن رأی، ب ـــارگاه ]ام ـــن، ب ـــن یمـــان در مدائ  حذیفـــة ب

ـــه نمـــود.  ـــک نماینـــده روان ـــدگان، دو شـــاهد عـــادل و ی ی همـــراه هـــر دســـته از پرن و قادســـّیه. و

ســـپس فهرســـتی بـــر ایـــن تقســـیم بندی نوشـــته شـــد و شـــاهدان عـــادل بـــه ثبـــوت آن نـــزد 

)23)
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گـــروه را یمانّیـــات، عســـکرّیات، غنوّیـــات، و قادســـّیات  گواهـــی دادنـــد. ایـــن چهـــار  قاضـــی 

 نـــام نهادنـــد. نقیـــب طاهـــر قطب الّدیـــن حســـین بـــن  اقساســـی در ایـــن زمینـــه ابیاتـــی ســـرود 

 و آن را بـــه خلیفـــه تقدیـــم نمـــود. )الحـــوادث الجامعـــه: ص202 ]ص101[( ایـــن قصیـــده چنیـــن

آغاز می شود:
گماشتۀ رویدادهای زمانه است و آن ها را اداره می کند! که شمشیر عزم تو  ای خلیفۀ خدا؛ ای آن 

گوید: در همین قصیده 
که می شناختیم، شرافت دارند. کردی، برکبوتران پیشین  که تقسیم  کبوترانی 

که تو ای مالک دنیا، تقسیم بندی شان نمودی. قادسّیات پرندگانی مقّدسند؛ چرا 

کننــدۀ آن  کــه بــا آن هــا بــه توانگــری در زندگــی و آن چــه تقســیم  از آن پــس غنوّیــات هســتند 
دوست داشته، رسیده می شود.

ــان عطــا  ــه آن ــا ایــن شــرافت را ب کســی در دنی ــو  ــه جــز ت ک ــی باشــرافتند  ــز عســکرّیات پرندگان نی
ــت. ــرده اس نک

کنی. که تو آن ها را تیز  که همچون شمشیری بر سر دشمنانند  آن گاه، یمانّیات هستند 

کــه بــه پــاس  همــواره در پنــاه خــدا غــرق نعمــت باشــی؛ نعمت هایــی ارزشــمندتر و لطیف تــر 
مجــد تــو، هدیــه می شــود.

کبوتــران را از دســت خلیفــه بگیــرد. خلیفــه  کــه یکــی از آن  ســپس درخواســت نمــود 

ی داد. چــون  کبوتــری بــه و درخواســت او را بــرآورده نمــود و او را بــه حضــور خویــش فراخوانــد و 

کــه آغــاز آن چنیــن اســت: ــه اش بازگشــت، بیت هایــی ســرود  ــه خان اقساســی ب

ــه  کــه زندگــی پرشــاخ و بــرگ ســبز را ب ــه مــن بخشــیدی  ای پیشــوای هدایــت! نعمت هایــی ب

مــن بازگردانــد.

مرا در این محضر پاک حضور بخشیدی تا به نیک عنصرترین و بهترین آفریدۀ خدا نظر کنم.

کبوتر را در دســت من نهادی و شــأن مرا افزودی. ک و روشــن خویش، این  با دســت تابنا

بدیــن ســان، نــام مــرا واال ســاختی و جایگاهــم را فــرا بــردی و از ایــن رهگــذر، بــر همــگان عــّزت 

و مجــد یافتــم.

کنم؛ و با این یادکرد، عمری دراز یابم. کبوتر را یاد  چون از مرگ بهراسم، این 
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گفته است: و در پایان آن 
خداوند مقّدر فرموده که در طول روزگار مادام که صبح دمیده و تابان گردد، پیشوایی بزرگوار باشد.

ای امیرالمؤمنیــن! همــواره حکومتــت برقــرار و ســپاهت یــاری شــده از ســوی خــدا و پیــروز بــاد! 

)الحــوادث الجامعــه: ص38 ]ص27-25[(

بن منصـوری  ابوالقاسـم هبـة اهلل1  ]نـزد قضـات[ مجدالّدیـن  عـادل  در محـّرم سـال 630 

خطیـب، نقیب الّنقبـای عّباسـیان و پیشـوای نمـاز و صاحـب کرسـی خطابه گشـت و پیراهن 

زریـن  سـیاه  لطیـف  پارچـۀ  از  عمامـه ای  و  سـیاه  لطیـف  جّبـۀ  زریـن،  حاشـیۀ  بـا   ابریشـمین 

ی بخشـیده شـد  کتان سـرمه ای و شمشـیر طالنشـان، به عنوان خلعت به و و بی دنباله، شـال 

و بـر اسـبی بـا زیـن زریـن برنشسـت و پـاره ای از فرمـاِن منصبـش در سـرای وزرات خوانـده و بـه 

کـه  گشـت  گروهـی بـه خانـه ای رهسـپار  ی سـالم مخصـوص داده شـد. سـپس سـواره، همـراه  و

ی عطـا شـده و در جـوار خالفت سـرا بـود. نیـز 500 دینـار بـه او عطا گشـت. سـکونت در آن، بـه و

گواهــان عــادل در بغــداد و در شــمار بــزرگاِن صاحبــان طریقــت بــود  ی از برجســتگان  و

یشــان همنشــینی می نمــود و جــان  گوینــد. همــواره بــا درو کــه بــه زبــان اهــل حقیقــت ســخن 

ــم 
َ
یاضــت و تــرک دنیــا و روزۀ همیشــگی و خشن پوشــی و دوری گزیــدن از عال خویشــتن را بــه ر

کــه در بــارۀ او شــعری بلنــد  ی بــود  گردان و وامی داشــت. موّفــق عبدالغافــر ابن فوطــی از شــا

ی اعتــراض نمودنــد  کار و  ســرود و چــون خبــر ایــن شــعر بــه دیــوان خالفــت رســید، بــه ایــن 

ــه شــفاعت مجدالّدیــن بیــرون آمــد. آن شــعر  ــا ب ــود ت و روزی چنــد در بازداشــت ]خانگــی[ ب

چنین آغاز می شود:

شیخ خویش را از شدت مال باختگی ندا دادم؛ اّما او در جامۀ حریر و طا،

گروهی با رعایت ادب برابرش قرار داشتند، گویان بود و  بر جایگاه ویژه نشسته، بسم اهلل 

که مانند او می نشستند، نکوهش می نمود. که یاد دارم صاحب زانوانی را  با زانوانی 

نزد وی، همۀ صاحبان مناصب مورد خشم خداوند و مشمول غضب بودند.

که طبق البدایة و الّنهایه: 157/13 آوردیم. )غ.( 1. در متن هبة الّدین آمده؛ اّما درستش همین است 
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کــه دادی، نظــری  کار فراخوانــد، رأیــی صائــب داشــت؛ اّمــا تــو در پاســخی  کــه تــو را بــه ایــن  آن 

صائــب نداشــتی.

که به طور اّتفاقی تو را خواند، پاسخ مثبت دادی و به توجیه روی آوردی. نخستین ندایی را 

گوید: و در همان 
که انتظار می رفت. کسب مقام نمی شتافتی، همانی بودی  گر برای  ا

که به ما زهد می آموخت و آن را مایۀ نزدیکی به خدا می شمرد؟ کجا است  شیخ من 

که همواره ما را در راه بخشش اموال به دست آمده، راهبری می کرد؟ کجا است او 

گرسنگی و رنج را به ما می شناساند؟ که پیوسته فضیلت آراستگی به  کجا است او 

نیز از آن است:
گــوار و خشــن  کــه همــواره مــا را بــه پوشــیدن لبــاس پشــم و خــوردن غذاهــای نا کجــا اســت او 

برمی انگیخت؟

که او را زاهد عرب می دانستیم؟ گاه  که ما را به سخنان آراسته فریفت، همان  همو 

کام نمانده است؟ که پایبندی او به تاش ]برای تهذیب نفس[ نا کجا است آن 

که همواره دنیا و سخن نیرنگ آمیز و ناراست را برای ما نکوهش می کرد؟ همو 

که بر روی منبر می گریســت. که پیوســته با اشــک خویش ما را می فریفت در حالی  او 

گناه پرهیز می داد؛ گونه  که در اندرزهای خود، جوالن داده و ما را از هر  او 

و از فرط شیدایی به سماع و طرب، سخنش را تمام نشده رها می کرد؛

که در همۀ هستی هیچ آرزویی ندارد؛ و نزد انبوه مردم سوگند یاد می کرد 

گرداند. گر همۀ زمین از طا شود، با اندوه و دل زدگی از آن روی خواهد  و ا

گشت. اّما دنیا، خود را آراست و چهرۀ این شخص دورو و دنیاطلب آشکار 

که بر طلب دنیا اصرار می ورزید. گوش خراش ]در حقیقت[، نالۀ درویشی بود  آن فریادهای 

شیخ من! پس از نکوهش صریح آن چه از آن پرهیز می کردی، خواستارانه به سویش شتافتی!

کارم نیز بپرهیزم؟! کسب و  که مرا می گفتی از اموال فراهم آمده با  از یاد بردی 

کفر مرده و این جای شگفتی نیست. که آن گاه، به حال  گر در خدمت سلطان بمیرد!  وای بر او ا
زیرا اموال سلطان برای مسلمان سالم و دور از فساد، دستاوردی به شمار نمی رود.1

که از آن چشم پوشیدیم. 1. از این پس، چهارده بیت دیگر نیز هست 
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کــه ذکــر آن  بــرای نقیــب مجدالّدیــن  پــس نقیــب قطب الّدیــن حســین بن اقساســی 

ی بخشــید. در آغــاز ایــن 
ّ
ی عــذر آورد و او را تســل ــرای و رفــت، چنــد بیــت نوشــت و در آن، ب

شــعر آمــده اســت:
کردنــد   همــۀ صحابــۀ پیامبــر، جــز علــی و خانــدان واالتبــارش، پــس از زهــدورزی، بــه دنیــا روی 

و بعد از آن، بر سر مناصب با هم به زدوخورد پرداختند.

ــای  ــخنان و خطبه ه ــایی در س ــه پارس ــردم ب ــدۀ م ــزگار و برانگیزن ــد و پرهی ــتر، زاه ــه پیش و هم

خویــش بودنــد.

گفتــه، بــس  ی را بــه ســبب آن چــه در بــارۀ صحابــه و تابعیــن در ایــن شــعر  آن گاه، و

ی ســاختند  گروهــی بــا او بــه چالــش برخاســتند و قصیده هایــی در پاســخ و مالمــت نمودنــد و 

کــه جماعتــی، از فقیهــان بــر ضــّد او فتــوا  کوشــیدند؛ چنــدان  و در زشــت نمایانــدن او ســخت 

کــرده و بــه بی دینــی  کــه صحابــه و تابعیــن را عیب گویــی  خواســتند و بــدو نســبت دادنــد 

مّتهــم ســاخته اســت. آن فقیهــان نیــز بــر پایــۀ آن چــه در صــدر ســؤال آمــده بــود، بــرای ایشــان 

فتــوا دادنــد.

گویـد: »از یکـی از خردمنـداِن بـزرگان  ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 45/2 ]123/6[( 

یـخ بغـداد: 138/1(  ی اعتمـاد دارم، در بـارۀ ایـن سـخن خطیـب ابوبکـر )تار کـه بـه و کوفـه  اهـل 

یارت می کنند،  کـه گروهـی گوینـد ایـن مـزار که کنار غرّی قـرار دارد و شـیعیان آن را ز پرسـیدم 

یـاد  ی گفت:›آنـان سـخنی نادرسـت گوینـد؛ زیـرا قبـر مغیـره و ز قبـر مغیـره بـن ُشـعبه اسـت. و

کوفـه اسـت و مـا آن دو قبـر را می شناسـیم و ایـن مطلـب را  کـه در سـرزمین  در ثوّیـه جـای دارد 

یـاد برایـم خوانـد  کانمـان نقـل می کنیـم.‹ سـپس ایـن سـرودۀ شـاعر را در سـوگ ز از پـدران و نیا

که ابوتمام در الحماسه یاد نموده است:

ک می افشاند! که باد بر آن خا گرداَند خداوند قبری را در ثوّیه  کیزه  درود باد و پا

قریــش جنــازۀ ســرور خویــش را دســته جمعی بــدان جــا بردنــد و امــروز شــکیبایی و بخشــش در 

ک خفتــه اســت. آن خــا

ای ابومغیره! دنیا از سوگ تو اندوه زا است؛ و هرکه دنیا بفریبدش، نیرنگ خورده است.
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حسـین  ابوعبـداهلل  قطب الّدیـن  ابوطالـب،  خانـدان  نقیـب  از  زمینـه،  همیـن  در 

گفته، سـخنی راسـت بر زبان  که به تو چنین  کس  گفت:›آن  ی  بن اقساسـی؟ضر؟  پرسـیدم؛ و

رانـده اسـت. مـا و همـۀ اهـل کوفـه، گورسـتان ثقیـف را در ثوّیـه می شناسـیم و آن تا ایـن روزگار 

نیـز شـناخته شـده اسـت و قبـر مغیـره در همـان جـای قـرار دارد؛ اّمـا دیگـر جای این قبـر معلوم 

 نیست، چرا که شوره زار و کف ها و جوشش هایش آن را در خود فروبرده اند و آثارش محو گشته 

کـه بـه تحقیـق بدانـی قبر  گـر خواهـی  و پـاره ای از قبرهـا بـه هـم درآمیخته انـد.‹ سـپس گفت:›ا

مغیـره در گورسـتان ثقیـف اسـت، بـه کتاب األغانـی از ابوالفرج علی بن حسـین ]102/16[ بنگر 

ی را در گورسـتان ثقیف دانسـته  کـه در شـرح حال مغیره نوشـته و مزار و کـن  و بـه مطلبـی نظـر 

کـه او نکته سـنجی بابصیـرت و طبیبـی  اسـت. همیـن سـخن ابوالفـرج تـو را بـس باشـد؛ چـرا 

گونـه یافتـم  کتـاب نگریسـتم و مطلـب را همـان  گاه اسـت.‹ مـن شـرح حـال مغیـره را در آن  آ

گفتـه بود.« کـه نقیـب قطب الّدیـن 

بـه  او  الّنهایـه )173/13 ]202/13[( آمـده و  البدایـة و  شـرح حـال قطب الّدیـن اقساسـی در 

ی آورده است.«  گفته است: »ابن ساعی اشعار فراوان از و ی پرداخته و  ستایش از و

ســرور مــا، عالمــه مرعشــی، )مجالــس المؤمنیــن: ص212 ]507/1[( شــرح حالــی بــا عنــوان 

کوفــه، و فــردی فاضــل  گفتــه اســت: »او از بــزرگان و نقیبــان   عّزالّدیــن ابن اقساســی آورده و 

کــه روزی خلیفــه  کرده انــد  و ادیــب بــود و در ســرودن شــعر دســتی توانــا داشــت. حکایــت 

یــارت مــزار ســلمان فارســی _ ســام اهلل علیــه _ بیــرون شــد و همیــن ســّید  المســتنصر عّباســی بــه ز

گفــت:›از جملــۀ ســخنان  ی همــراه بــود. در راه، خلیفــه بــه او  عّزالّدیــن ابن اقساســی نیــز بــا و

کــه علــی بــن ابی طالــب؟ع؟ هنــگام وفــات  گفتــۀ غلــّوورزان شــیعه اســت  ناراســت، ایــن 

یافتــن ســلمان، از مدینــه بــه مدائــن آمــد و او را غســل داد و در همان شــب به مدینه بازگشــت. 

ی چنین سرود: ابن اقساسی فی البداهه در پاسخ و
کرد؛ که قصد آن دیار  که شبی وصّی پیامبر به سرزمین مدائن آمد، آن گاه  کردی  انکار 

ک را غسل داد و پیش از بردمیدن صبح، به مدینه بازگشت. و سلمان پا
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گناه چیست؟ گر خبری ناراست نیاورده اند،  که این اعتقاد غالیان است. غالیان را ا گفتی  و 

کم تــر از چشــم برهــم زدنــی، تخــت بلقیــس را از ســرزمین ســبأ آورد   آصــف ]بــن برخیــا[ در 

و موانع را درنوردید.

ــارۀ حیــدر  گــر ایــن را در ب ــا مــن ا ــی نیســتی؛ اّم گویــی، غال ــارۀ آصــف  گــر ایــن ســخن را در ب ــو ا ت

ــۀ شــگفتی اســت. ــردازم؟ ایــن مای ــم، غلّوپ گوی

ــخن ها  ــۀ سـ ــه همـ ــت؛ وگرنـ ــا اسـ ــِن اوصیـ ــز بهتریـ ــی نیـ ــود، علـ ــوالن بـ ــِن رسـ ــد بهتریـ ــر احمـ گـ  ا

پوچ است.«

کـرده و آن هـا را بـه شـاعر  ی در الّطلیعـة فـی شـعراء الّشـیعه یـاد  ایـن ابیـات را عالمـه سـماو
کـه همو همراه المسـتنصر  غدیریه سـرای مـا، سـّید محّمـد اقساسـی، نسـبت داده و پنداشـته 
گذشـت، سـّید در  کـه  یـده اسـت. چنـان  یـخ والدت ایـن و وفـات آن غفلـت ورز بـوده؛ و از تار
کـه خلیفـه المسـتنصر در سـال 589 یعنـی 14 سـال پـس از  سـال 575 درگذشـت؛ حـال آن 

وفـات سـّید زاده شـد و در سـال 624 بـه خالفـت نشسـت.

ابومحّمـد  عنـوان  بـا  حالـی  شـرح   )]59/5[  233/21 الّشـیعه:  )أعیـان  امیـن  سـّید  عالمـه 
کـرده و دانسـته  عّزالّدیـن حسـن بـن حمـزۀ اقساسـی آورده و همـان ماجـرا و ابیـات را از او یـاد 
کـدام مأخـذ یـاد نمـوده اسـت! حسـن بـن حمـزه، عمـوی شـاعر مـورد  ی ایـن را از  کـه و نیسـت 

نظر ما است و فاصلۀ زمانی اش با المستنصر بیش از شاعر ما بوده است.

قـدری  و  انـدک  تغییـری  بـا  نیـز   )]338/2[  449/1 أبی طالـب:  آل  )مناقـب  ابن شهرآشـوب 

کـرده و آن هـا را بـه ابوالفضـل تمیمـی1 نسـبت داده اسـت. عیـن آن  افزایـش، ایـن ابیـات را یـاد 

اشـعار چنیـن اسـت:
کارهــا و ماجراهــای او همــواره مایــۀ  از مــن اندکــی از اخبــار شــگفت علــی را شــنیده ای؛ و همــۀ  

شــگفتی اســت.

کرد؟ که قصد آن دیار  که شــبی آن وصّی به ســرزمین مدائن رفت، آن گاه  آیا دانی 

ک مدینه بازگشت. گور نهاد و صبح نزدیک نشده، به خا ک را در  پس سلمان پا

1. از شاعران اهل بیت.
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کم تــر از چشــم برهــم زدنــی، تخــت بلقیــس را آورد و موانــع  کــه در  همچــون آصــف ]بــن برخیــا[ 
را درنوردیــد.

ــدر  ــارۀ حی ــر مــن آن را در ب گ ــا ا ــّو نیســت؛ اّم ــارۀ آصــف غل ــه ایــن ســخنت در ب ک ــه اســت  چگون
گویــم، غالــی و دروغگویــم؟

گر احمد بهتریِن رسـوالن بود، علی نیز بهتریِن اوصیا اسـت؛ وگرنه همۀ سـخنان پوچ اسـت. ا

گر سخنشان صحیح باشد؟ گناه غالیان چیست، ا گفتۀ غالیان است.  که سخن من  گفتی 

کـه ایـن شـعر  کـرده نیـز ثابـت می کنـد  کـه ابن شهرآشـوب ایـن ابیـات را حکایـت  همیـن 

سـرودۀ سـّید قطب الّدیـن اقساسـی نیسـت؛ زیـرا ابن شهرآشـوب بـه سـال 588، یعنـی یـک 

سـال پیش از والدت المسـتنصر و 57 سـال قبل از وفات سـّید قطب درگذشـت. شـاید این 

کـه  شـعر از آِن ابوالفضـل تمیمـی یـا شـخص دیگـری از پیشـینیان خانـدان اقساسـی باشـد 

قطب الّدیـن آن را بـرای المسـتنصر خوانـده اسـت.

درخوِر توّجه
کرامـت  کـه ایـن  گوشـم می رسـد  کین تـوزی، ندایـی بـه  از فراپشـت پرده هـای دشـمنی و 

خیره کننـدۀ مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را دروغ می شـمارد و آن  را بـه غلـّو نسـبت می دهـد؛ 

کـه درنَوردیـدن ایـن مسـافت دور در چنیـن زمـان اندکـی، ناشـدنی  آن هـم بـا اسـتناد بـه ایـن 

کار _ بـه فـرض که محـال باشـد _ از جنبۀ عادی  کـه ایـن  اسـت. کاش ایـن بینـوا می اندیشـید 

کـه بی شـک معراجـی جسـمانی  گرنـه، حدیـث معـراج _  محـال اسـت، نـه از لحـاظ عقلـی؛ و 

کـه متواتـر و در زمـرۀ ضروری هـای دیـن اسـت؛ و نیـز  بـوده _ صحیـح نمی بـود؛ آن هـم حدیثـی 

کریـم حکایـت گشـته، درسـت نبـود و دیـوی از جّنیان  کـه در قـرآن  ماجـرای آصـف بـن برخیـا 

کـه تخـت بلقیـس را پیـش از برخاسـتن سـلیمان از جـای خویـش، بیاورد.  امـکان نمی یافـت 

کـه این کار  نـه سـلیمان ایـن امـکان را رّد نمـوده و نـه قـرآن حکیـم؛ البّتـه سـلیمان می خواسـته 

تنـد،  و چـه  کنـد  اشـیا، چـه  بـر سـیردادن  قـدرت خداونـد  پذیـرد.  انجـام  بیش تـر  بـا شـتاب 

کارهـای سـخت و آسـان چنیـن اسـت. پـس  کـه در بـارۀ همـۀ  گونـه  یکسـان اسـت؛ همـان 

ی  کـه فروتـران از و کنـد  کارهایـی  کـه  گاهـی خداونـد، ولـّی مقـّرب خویـش را توانـا می سـازد 

16/5
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نتواننـد چنـان کننـد؛ و او مـردم را بـه گونه هـای مختلـف آفریـده و می بینید که توان هاشـان با 

قـدرت خداونـد  و  نتوانـد.  را  آن  کـه دیگـری  توانـا اسـت  کاری  بـر  ایـن  نیسـت؛  هـم یکسـان 

سبحان در حّد و مرز نگنجد.

گونه های  که امور عادی موجودات نیز در اوضاع و احوالشـان دارای  از همین جا اسـت 

که  که شـخص سـواره در زمانی معّین می پیماید، با مسـافتی  مختلف اسـت. مثاًل مسـافتی 

فـرد پیـاده طـی می کنـد، تفـاوت دارد و خودروهـای دارای موتـور بخـار، بیـش از آن دو طـّی 

کنیـد،  بـا هواپیماهـا قیـاس  را  گـر میـزان پیمایـش همیـن خودروهـا  ا اّمـا  مسـافت می کننـد. 

کـه مـردم در  کـه سـرعتی انـدک دارنـد؛ زیـرا هواپیماهـا _ بـرای مثـال _ مسـافتی را  درمی یابیـد 

پنـج مـاه می پیماینـد، در پنـج سـاعت طـّی می کننـد.

یـس  کـه صبحـگاه 24 آوریـل 1924 از پار کتشـافگر بریجیـت 19 اسـت  ایـن هواپیمـای ا

بـه حرکـت درآمـد و عصـرگاه همان روز، پس از طّی 1250مایل در یازده سـاعت، به بخارسـت 

 رسـید و در روز بعـد، 770 مایـل دیگـر بـدان افـزود و پنـج روز بیش نینجامید که به هند رسـید 

کنـون سـرعت هواپیماهـا بـه بیـش از 150 مایـل در  و مسـافتی برابـر بـا 3730 مایـل را پیمـود. ا

سـاعت رسـیده و برخـی از آن هـا در ارتفـاع 22000 پایـی بـه نبـرد می پردازنـد ]بسـائط الّطیـران: 
که دانش در آینده سرعتی بیش از این همه را به ما بنمایاند.1 ص82 و 118[. ممکن است 

کـه بـرای ولـّی خـدا، چنین سـرعتی در پیمودن مسـافت ها  بدیـن سـان، چـه منعـی دارد 

خـود،  مـوالی  مـا  ایـن،  بـر  افـزون  نیسـت.  دشـوار  کاری  خداونـد  بـرای  ایـن  باشـد؟  عـادی 

ینـد، بـا دیگـر افـراد انسـانی برابـر  کـه هم مسـیر او امیرالمؤمنیـن و دیگـر امامـان هدایـت؟مهع؟ را 

کـه بـا هیـچ یـک از اولیـای مقـّرب خداونـد و دانشـوران و صاحبان  یم؛ همـان سـان  نمی شـمار

کنـد،  اقتضـا  مصلحـت  هـرگاه  کـه  یم  می شـمار ممکـن  پـس  نمی دانیـم؛  یکسـان  کشـف، 

که این به تناسب رتبۀ آنان الزم و حتمی است. معجزه ای از ایشان سرزند؛ و حّتی برآنیم 

1. امروز می بینیم که چنین اّتفاقی رخ داده و انواع هواپیماهای تیزرو و سـفینه های فضایی با سـرعت های شـگفت انگیز 
و بسـی بیـش از سـرعت صـوت، مسـافت ها را می پیماینـد. و البّتـه بـاز در آینـده، افق هـای تـازه در ایـن زمینـه رخ خواهـد 

نمود. )م.(
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کردارشــان قلب هاشــان را زنــگار  کــه  گروهــی  کــه  کنــون جــای شــگفتی بســیار اســت  ا

ــا امیرالمؤمنیــن باطــل بشــمارند؛ حــال آن  کرامــت را بــرای مــوالی م زده، می کوشــند تــا ایــن 

کــه فرورتبه تــر از او هســتند، بــی هیــچ ایــراد  کســانی   کــه ایشــان بــه هماننــد ایــن امــور بــرای 

کنون مواردی از این دست:[ و انکاری سرمی سپارند. ]و ا

روایـت  یحیـی  بـن  سـری  از   )]56/12[  33/4 دمشـق:  مدینـة  یـخ  )تار کر  ابن عسـا حافـظ   .1

یـه )= هشـتم ذی حّجـه( در بصـره  کـه حبیـب بـن محّمـد عجمـی بصـری در روز ترو  نمـوده 

و همو در روز عرفه )= نهم ذی حّجه( در عرفات دیده شد.

یونینـی  کـه شـیخ عبـداهلل  گفتـه  الّنهایـه: 94/13 ]110/13[(  و  )البدایـة  ابن َکثیـر  2. حافـظ 

گروهـی  )د.617( در برخـی از سـال ها در هـوا راه می پیمـود و حـج می گـزاْرد و ایـن ماجـرا بـرای 

یـدادی از هیـچ یـک از دانشـوران بـزرگ  بسـیار از زاهـدان و بنـدگان صالـح رخ داده و چنیـن رو

کرده اند، حبیب  گزارش  که این ماجرا را در بارۀ او  کس  برای ما نقل نشـده اسـت. نخسـتین 

ی بـود. کـه از یـاران حسـن بصـری و در زمـرۀ صالحـان پـس از و عجمـی اسـت 

ی )د.371( پـس از نمـاز عصـر تـا پیـش از  3. احمـد بـن محّمـد ابوبکـر غّسـانی صیـداو

ی آمـد و او ]از عـادت  نمـاز مغـرب می خوابیـد. روزی پـس از نمـاز عصـر، مـردی بـه دیـدار و

گفـت.  ی بـه سـخن نشسـت و عـادت خـواب خویـش را تـرک  گشـت و بـا و خویـش[ غافـل 

گفـت: »او ارشـِد ابـدال ]= مـردان  چـون آن مـرد بازرفـت، خدمتـکار در بـارۀ او پرسـید. ابوبکـر 

برگزیـدۀ خداونـد[ اسـت کـه سـالی یـک بار به دیدار مـن می آید.« خدمتکار گویـد: »همچنان 

در انتظـار همـان مـرد بـودم تـا در چنـان وقتـی آمد. درنگ کردم تا از سـخنش فراغت جسـت. 

شـیخ از او پرسـید:›قصد کجـا داری؟‹ گفت:›بـه دیـدار ابومحّمـد نابینـا در غـار مـی روم.‹ از 

ی روان شـدم و بیـرون گشـتیم  او خواسـتم کـه مـرا نیـز بـا خـود ببـرد. گفت:›بسـم اهلل!‹ همـراه و

تـا بـه کنـار پل هـای بسـته شـده بـر آب رسـیدیم. پس نـدای مؤّذن بـه اذان مغرب برخاسـت. او 

کنـار غـار  کـه بـه  گفت:›بگـو: بسـم اهلل!‹ هنـوز ده قـدم برنداشـته بودیـم  دسـت مـرا بگرفـت و 

کـه بیـش از نیـم روز بـه طـول می انجامیـد. شـیخ را سـالم دادیـم   رسـیدیم. و آن، مسـافتی بـود 
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گذشـت، آن مـرد بـه مـن  گزاردیـم و بـه سـخن نشسـتیم. چـون یـک سـوم شـب  ی نمـاز  و نـزد و

گفتم:›بازمی گـردم.‹  گفت:›دوسـت مـی داری ایـن جـا بنشـینی یـا بـه خانـه ات بازگـردی؟‹ 

گام برداشـتیم تـا بـه دروازۀ صیـدا  پـس دسـت مـرا برگرفـت و بسـم اهلل بـر زبـان رانـد و حـدود ده 

گشـتم. سـپس دروازه به حال پیشـین  گفت و دروازه باز شـد و من درون  رسـیدیم. او سـخنی 

یخ مدینة دمشق: 443/1 ]186/5[( بازگشت.« )تار

گزاردم و بیرون شـدم. ُبشـر  4. یکـی از بازرگانـان بغـداد گفتـه اسـت: »روزی نمـاز جمعـه 

کـه شـتابان از مسـجد بیـرون مـی رود. بـه خویشـتن گفتم:›بـه این مـرد بنگر که  حافـی را دیـدم 

گشـتم و دیدم  او را به زهد می شناسـند؛ اّما در مسـجد قرار نمی گیرد!‹ سـپس در پی او روان 

کـه نـان می خـرد!‹ آن گاه،  گفتم:›ایـن مـرد را بنگـر  کـه نـزد نانـوا رفـت و درهمـی نـان خریـد. 

فالـوده  و  رفـت  نـزد شـیرینی پز  او بیش تـر شـد. سـپس  بـر  مـن  کبـاب خریـد. خشـم   درهمـی 

بنشـیند  کـه  آن گاه  تـا  نکنـم  رهایـش  سـوگند!  خـدا  گفتم:›بـه  خریـد.  عسـلی[  حلـوای   =[ 

گفتم:›او در پی جایی سرسـبز اسـت!‹ همچنان  و بخورد!‹ پس به سـوی صحرا بیرون شـد. 

تـا عصرگاهـان راه پیمـود و مـن در پـی او روان بـودم. پـس بـه روسـتایی درآمـد. در آن روسـتا، 

مسـجدی بـود و در آن، مـردی بیمـار. بـاالی سـر او نشسـت و لقمه در دهانش نهاد. برخاسـتم 

گفتم:›بشـر  بیمـار  بـه  بازگشـتم.  و آن گاه،  کنـم. سـاعتی مانـدم  و نظـری  گـذر  تـا در روسـتا 

اسـت؟‹  راه  چقـدر  بغـداد  و  جـا  ایـن  گفتم:›میـان  رفـت.‹  بغـداد  گفت:›بـه  کجاسـت؟‹ 

کـردم؟ مـرا مالـی نیسـت  گفت:›چهـل فرسـخ.‹ گفتم:›إّنـا هلل و إّنـا إلیـه راجعـون! بـا خـود چـه 

ی بازگـردد!‹ تا جمعۀ بعد  کـه مرکبـی کرایـه کنـم و پیـاده نیـز نتوانم رفت.‹ گفت:›بنشـین تا و

کـه آن را بـه بیمـار داد و او  نشسـتم. بشـر در همـان هنـگام آمـد و چیـزی نیـز همـراه داشـت 
ی گفـت:›ای ابونصـر! ایـن مـرد از بغـداد با تـو همراه شـده و از جمعۀ پیش  بخـورد. بیمـار بـه و
 نـزد مـن مانـده اسـت. او را بـه جـای خویـش بازگـردان!‹ بشـر خشـمگینانه در مـن نگریسـت 
ی تـا  گفت:›برخیـز و راه رو!‹ بـا و کـردم.‹  گفتم:›خطـا  گفت:›چـرا بـا مـن همـراه شـدی؟‹  و 
کـدام اسـت؟‹  گفت:›کـوی تـو در بغـداد  نزدیـک مغـرب راه پیمـودم. چـون نزدیـک شـدیم، 

یخ مدینة دمشق: 236/3 ]205/10[( گفت:›برو و دیگر بازنگرد!‹« )تار کوی.‹  گفتم:›فالن 
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گوید: 5. شیخ بزرگوار ابوالحسن علی 

کنـار دِر خلوت سـرای دایـی ام شـیخ احمـد رفاعـی؟ضر؟ )د.587( نشسـته بـودم  »روزی 

کسـی در آن جای نبود. از نزد او ندایی آهسـته شـنیدم. نگریسـتم و نزدش مردی را  ی  و جز و

یچـه ای در دیوار  کـه پیش تـر ندیـده بـودم. دیرزمانـی سـخن گفتند و سـپس آن مـرد از در دیـدم 

خلوت سـرا بیـرون شـد و همچـون بـرق تیزگـذر در هـوا برگذشـت. نزد دایی خویـش رفتم و او را 

کـه بـود؟‹ گفت:›آیـا او را دیـدی؟‹ گفتـم:›آری.‹ گفـت:›او همـان مرد اسـت  گفتـم:›آن مـرد 

ی، اقلیـم اقیانـوس را نـگاه مـی دارد. و او یکـی از چهـار تـِن خـاّص اسـت. اّمـا  کـه خداونـد بـا و

از سـه روز پیـش، از ایـن مرتبـت بیـرون گشـته و خـوْد نمی داند.‹

در  جزیـره ای  کن  سـا گفـت:›او  اسـت؟‹  شـده  بیـرون  خویـش  مرتبـت  از  گفتم:›چـرا 

کـه در دّره هـا سـیل روان  ی آن قـدر بـاران آمـد  اقیانـوس اسـت. از سـه شـب پیـش در جزیـرۀ و

یـد.  کاش ایـن بـاران در مناطـق مسـکونی و آبـاد زمیـن می بار کـه  گذشـت  شـد. در خاطـرش 

سـپس از خـدای تعالـی آمـرزش خواسـت؛ اّمـا بـه سـبب اعتراضـش از مرتبـت خویـش بیـرون 

گر اجازت  گفتم:›ا کردم.‹  ی شـرم  گفت:›نه! از و گاه نمودی؟‹  گفتم:›آیا او را آ رانده شـد.‹ 

گاه سـازم.‹ گفت:›آیـا چنیـن می کنـی؟‹ گفتـم:›آری.‹ گفت:›چشـمت  فرمایـی، مـن او را آ

گفـت:›ای  کـه  کـردم و آن گاه، صدایـی شـنیدم  را ببنـد ]و سـرت را پاییـن انـداز[!‹ چنیـن 

کـردم و دیـدم کـه در جزیـره ای در اقیانـوس هسـتم.  علـی! سـرت را بـاال گیـر!‹ سـر از خـواب فرا

کار خویـش حیـران مانـدم و برخاسـتم و در آن جزیـره راه پیمـودم. سـپس آن مـرد را دیـدم.  در 

گفتم و از آن ماجرا خبرش دادم. او را سالم 

کـه آن چه تـو را گویم، انجام دهـی!‹ گفتم:›چنین  گفت:›تـو را بـه خـدا سـوگند می دهـم 

گردنـم افکـن و مـرا بـه صـورت، بـر زمیـن بکـش و بـر مـن چنیـن نـدا  بـاد!‹ گفت:›خرقـه ام را در 

ده: ایـن اسـت جـزای آن کـه بـه خـدای سـبحان اعتراض نماید!‹ پس من خرقـه را در گردنش 

کـه می گفـت:›ای  افکنـدم و قصـد نمـودم تـا او را بَکشـم. در ایـن حـال، ندایـی غیبـی برآمـد 

کردنـد و آمـرزش او را از  گریـه  ی ضّجـه و  کـه همانـا فرشـتگان آسـمان بـر و گـذار؛  علـی! او را وا

گشت.‹ خدا خواستند و خداوند از او خشنود 
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کـه نـزد دایـی ام در  مـن سـاعتی بیهـوش بـودم و سـپس بیهوشـی ام برطـرف شـد و دیـدم 

کـه چگونـه رفتـم و چـه سـان بازگشـتم.«  ی هسـتم. بـه خـدا سـوگند! ندانسـتم  خلوت سـرای و

)مـرآة الجنـان: 411/3(

گوید: 6. شیِخ صالح، غانم بن یعلی تکریتی، 

یـای هنـد قـرار  یـای شـور، از یمـن سـفر نمـودم. چـون در میانـۀ در »یـک بـار از طریـق در
کشـتی مان درهـم  گرفـت و  گرفتیـم، طوفـان بـر مـا چیـره شـد و مـوج از هـر سـو مـا را در میـان 
کشـتی جان سـالم به دربردم و آب مرا به جزیره ای افکند.  شکسـت. من بر پاره تخته ای از آن 
در آن جزیـره قـدری گشـتم و کسـی را نیافتـم. جایـی بـود بسـیار آبـاد. در آن، مسـجدی یافتـم 
و درون شـدم. چهـار تـن را در مسـجد دیـدم و بدانـان سـالم گفتـم. سـالمم را پاسـخ دادنـد و از 
ماجرایم پرسـیدند. آنان را از حال خویش خبر دادم و باقیماندۀ آن روز را نزد ایشـان نشسـتم. 
ی آوری نیکوشـان بـه خـدای سـبحان، در ایشـان حالتـی فراعـادی دیـدم.  از توّجـه آن هـا و رو
ی  چـون هنـگام نمـاز عشـا فرارسـید، شـیخ حیـوة حّرانـی درون شـد. آنـان بـه سـالم دادن بـه و
گـزاردن را تا  ی، نمـاز عشـا را خواندند. سـپس نماز  اقـدام نمودنـد. او جلـو افتـاد و بـه امامـت و
سـپیده دم پـی گرفتنـد. شـنیدم کـه شـیخ حیـوة مناجـات می کـرد و می گفت:›خدایـا! در جز 
تـو جایـی بـرای امید نمی بینم ... .‹ سـپس سـخت گریسـت و دیـدم که نورها پیرامون ایشـان 
کامـل.  تابـش مـاه  تابندگـی مـاه در شـب  گشـت، همچـون  گرفتنـد و آن مـکان روشـن  را فرا

کـه می گفـت: آن گاه، شـیخ حیـوة از مسـجد بیـرون شـد، در حالـی 

دوستار به سوی محبوب با شتاب پیش می رود و قلب از این حال در تب و تاب است.

کوه ها مرا به سوی تو پیش آورند. با پای پیاده بیابان ها را پشت سر می نهم. این دشت ها و 

گشــتم. خشــکی  گفتند:›به دنبال شــیخ روان شــو!‹ من در پی او روان  کســان به من  آن 

کــه  گام  ــا هــر  کــه او ب کــوه، زیرپامــان درهــم پیچیــده می شــد و می شــنیدم  ــا و دشــت و  ی و در

 برمی داشــت، می گفــت: ای پــروردگار حیــوة! بــه حیــوة توّجــه ]و عنایــت[ فرمــا!‹ در زمانــی 

کــه نمــاز صبــح را در آن جــای بــه جــا  کوتــاه، بــه حــّران رســیدیم و نــزد مــردم رفتیــم  بــس 

می آوردند.« )مرآة الجنان: 421/3(
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گوید: ک، خدمتکار شیخ جالل الّدین سیوطی )د.911(،  7. محّمد بن علی حّبا

یۀ شیخ عبداهلل جیوشی، در قرافۀ مصر، به  »روزی شیخ به هنگام خواب قیلوله، در زاو

که تا زنده ام، این را  که نماز عصر را در مّکه به جای آوری، بدان شرط  گفت:›آیا خواهی  من 

بر کسـی آشـکار نکنی؟‹ گفتم:›آری.‹ پس دسـت مرا بگرفت و گفت:›چشـمانت را ببند!‹ 

چشمانم را بربستم و او مرا حدود 27 گام پیش برد. سپس گفت:›چشمانت را بگشا!‹ در آن 

کنـار باب معالة بودیـم. مادرمان ]امّ المؤمنین[ خدیجه، فضل بن عیاض، سـفیان  حـال، مـا 

ی[ به حرم درون شـدم و طـواف نمودیم  یـارت کردیـم. مـن ]همراه و  بـن عیینـه، و جـز آن هـا را ز

گزاردیـم. دیگربـار  و از آب زمـزم نوشـیدیم و پشـت مقـام ]ابراهیـم[ نشسـتیم تـا نمـاز عصـر را 

گفت:›ای فالن! جای شـگفتی نیسـت  ی مرا  کردیم و از آب زمزم نوشـیدیم. سـپس و طواف 

کـه زمیـن بـرای مـا درهـم پیچیـده شـد ]= طـّی األرض نمودیـم[؛ بلکـه شـگفتی از آن اسـت کـه 

کـه در ایـن جـا مجاورنـد، مـا را نشـناختند!‹ هیـچ یـک از مـردم مصـر 

گــر خواهــی، بمــان تــا حج گــزاران  گــر خواهــی، همــراه مــن شــو؛ و ا گفت:›ا آن گاه بــه مــن 

گفتم:›بــا ســرور خویــش روان می شــوم.‹ پــس تــا بــاب معــالة آمدیــم. او بــه مــن  دررســند!‹ 

و ســپس  آورد  هرولــه  بــه  مــرا  گام  کــردم. هفــت  مــن چنیــن  بربنــد!‹  را  گفت:›چشــمانت 

گفت:›چشــمانت را بگشــا!‹ در آن حــال، مــا نزدیــک جیوشــی بودیــم و نــزد ]قبــر[ ســرورم، 

هــب: 50/8 ]77/10[(
ّ

عمــر بــن فــارض، درآمدیــم.« )شــذرات الذ

گویــد: »شــیخ معالــی از شــیخ ســلطان بــن محمــود بعلبکــی  ی در الّطبقــات  8 . ســخاو

گفت:›ســیزده بــار.‹  )د. 641( پرســید: ›ســرورم! چندبــار شــبانه بــه مّکــه رهســپار شــده ای؟‹ 

کــه هیــچ نمــازی را جــز در مّکــه ادا  ی می خواســت  گر و گفتــه اســت:›ا شــیخ عبــداهلل یونینــی 

هــب: 211/5 ]365/7[(
ّ

نکنــد، می توانســت.‹« )شــذرات الذ

کـرده  نقـل  عبـداهلل  بـن  سـهل  از   )]254/4[  228/4 الّصفـوه:  )صفـة  ابن جـوزی  حافـظ   .9

کـه می آمد و بر دسـتش نشـان غـذا بود.  ـی را دیـدم 
ّ
اسـت: »مـردی بـا نـام مالـک بـن قاسـم جبل

کـه چیزی نخورده ام؛  بـه او گفتم:›تـازه غذا خورده ای؟‹ گفت:›اسـتغفراهلل! یک هفته اسـت 
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یـده ام تـا به نماز صبح برسـم. _ و میان او و جایی  بلکـه مـادرم را غـذا خورانـده ام و شـتاب ورز

کـه از آن آمـده بـود، هفتصـد فرسـخ راه بـود. _ ]آن گاه گفـت:[ آیـا تـو ایـن را بـاور داری؟‹ گفتـم: 

که مؤمنی یقین ورز را به من نمایاْند!‹« گفت: ›ستایش خداوندی را است  ›آری.‹ 

10. ابن جـوزی )صفـة الّصفـوه: 293/4 ]322/4[( از موسـی بـن هـارون نقـل نمـوده اسـت: 

کـه  گفتـم. سـپس همـو را دیـدم  ی سـخن  »حسـن بـن خلیـل بـن مـّره را در عرفـات دیـدم و بـا و

کـه حـّج مـرا بپذیـرد!‹ گریسـت   پیرامـون خانـۀ خـدا طـواف می کـرد. گفتـم:›از خداونـد بخـواه 

کـه حسـن بـا مـا در مّکـه بـود. گفتند:›امسـال  گفتـم  و مـرا دعـا نمـود. پـس بـه مصـر بازگشـتم و 

ی هـر شـب بـه مّکـه مـی رود؛  کـه و ی حـّج نگـزارده اسـت.‹ پیش تـر بـه مـن خبـر رسـیده بـود   و

که دوسـت نمی داشـتم  گفت:›رازم را فاش سـاختی  که او را دیدم و مرا  و باور نکرده بودم تا آن 

که بر تو دارم، سوگند! دیگر چنین نکن!‹« گویی. به حّقی  در بارۀ من از آن سخن 

امینی گوید: پژوهندگان توانند از این گونه قّصه ها که البه الی کتاب ها و فرهنگ نامه ها 

پراکنده است، اثری پربرگ وبار پدید آورند. ما به قصد اختصار، تنها به همین مقدار بسنده 

کردیم و از این نمونه ها به دست می آید که آن ولّی که موهبت طّی االرض به وی عطا شده، 

می تواند هر که را خواهد با خود همراه سازد، خواه از دوستان و خواه خدمتکاران. به سبب 

کرامت این ولّی صالح، زمین برای همراهان وی نیز درهم پیچیده شود، چه رسد به خود او. 

مادام که آن ولّی از عترت پاک پیامبر نباشد، کسی در این کرامت مناقشه نورزد؛ وگرنه جدل 

و مناقشۀ فراوان و َسُبک َسری و آشفته حالی بسیار در بارۀ آن صورت پذیرد!
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گـروه در بـاب بسـیاری از فضیلت هـای سـرورمان،  ایـن انـکارورزی در میـان آن چـه ایـن 

ک پیامبـر؟مهع؟ روا داشـته اند، تـازه و شـگفت نیسـت؛  امیرالمؤمنیـن و خاندانـش، عتـرت پـا

یشـخند  بـه ر گاه  کـه  کـه عـادت رایـج ایشـان در یکایـک آن فضیلت هـا چنیـن اسـت  چـرا 

در بـارۀ آن سـخن گوینـد؛ گاه آن را دروغ شـمارند؛ گاهـی از سـند آن عیـب گیرنـد؛ زمانـی تنها 

گاه در داللـت آن مناقشـه نماینـد. پـس هـر روز، بانـگ احمقـی یـا  کننـد؛ و  آن را بعیـد قلمـداد 

گـوش  بـه  عربده  کشـی  غوغـای  یـا  کینـه ورزی  جنجـال  و  جـار  یـا  تعّصب پیشـه ای  فریـاد 

کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می دهنـد.  انجـام  نیکـو  کاری  می پندارنـد  کـه  آن  حـال  می رسـد؛ 

گـروه هماننـد ایـن فضیلت هـا را بـرای مردانـی جـز اهـل بیـت؟مهع؟ اثبـات می نماینـد،  همیـن 

عیب جویـی  بـه  یـا  آیـد  جـوش  بـه  کینه شـان  دیگ هـای  یـا  برآشـوبد  خاطرشـان  کـه   بـی آن 

یـا سـاختگی  بـاب غلّوآمیـز  انتقـاد در  بـه  یـا سـخنی  کننـد  بـدان دسـت دراز  و دسـتکاری، 

کنون اندکی از آن نمونه ها را یاد می کنیم: بودنش در پی آورند. ا

1. حدیث رّد الّشمس

کتــاب )126/3-141( بخش هایــی شــگفت از ســندهای حدیــث رّد الّشــمس  در همیــن 

گذشــت، و شــاهدهای درســتی  ک؟ص؟  بــرای موالمــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا دعــای پیامبــر پــا

کــه در ایــن میــان، غوغــا و  ــاد شــد. می بینیــد  ــاب ی آن و چهــل ســخن از دانشــوران در ایــن ب

آن  امکان ناپذیــری  و  یــداد  رو ایــن  نــدادن  رخ  و  ایــن حدیــث  در بــارۀ درســتی  همهمــه ای 

)37)
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هــب 
ّ

کــه ســبکی و یافعــی و ابن َحَجــر و نویســندۀ شــذرات الذ صــورت پذیرفتــه اســت؛ حــال آن 

و جــز ایشــان، هماننــد همیــن افتخــار را بــرای اســماعیل بــن محّمــد حضرمــی )د.676( بــی 

هیچ ایراد و انکاری یاد نموده اند!

گویــد: »آن چــه بــه فراوانــی در بــاب  ســبکی )طبقــات الّشــافعّیة الکبــرٰی: 51/5 ]130/8[( 

کــه روزی در حــال ســفر بــه خدمتــکارش  کرامت هــای حضرمــی حکایــت شــده، آن اســت 

ی از منزلــش  کنــد تــا مــا بــه منــزل برســیم!‹ و در آن هنــگام، و گفت:›بــه خورشــید بگــو درنــگ 

گفت:›فقیــه اســماعیل تــو را  دور بــود و غــروب خورشــید نزدیــک. خدمتــکار بــه خورشــید 

ــه جــای خویــش رســید  ــا حضرمــی ب کنــی!‹ پــس خورشــید درنــگ نمــود ت کــه درنــگ   گفــت 

گفت:›آیــا آن دربنــد شــده را رهــا نمی ســازی؟‹ خدمتــکار خورشــید را فرمــان  و بــه خدمتــکار 

گیــر شــد.« داد تــا غــروب نمایــد؛ و آن غــروب نمــود و در همــان حــال، تیرگــی شــب فرا

کـه  کرامت هـای اسـماعیل حضرمـی آن اسـت  گویـد: »از  یافعـی )مـرآة الجنـان: 178/4( 

ی در  کـه و ی بـه مقصـد خویـش برسـد؛ و ایـن آن گاه بـود  خورشـید بـرای او درنـگ نمـود تـا و

کرامت در سـرزمین یمن رواج یافته  کند. خبر این  پایان روز به خورشـید اشـاره نمود تا درنگ 

کـه درخـت سـدر او را نـدا  ی آن اسـت  کرامت هـای و کنـده شـده اسـت. از دیگـر  و بسـیار پرا

ی و یارانـش از میـوۀ آن بخورنـد. مـن در این سـرودۀ خویش،  ی درخواسـت نمـود تـا و داد و از و

کرامت اشـاره نمـوده ام: بـه همیـن 
که ولّی خدا است، پیشوای هدایت و فرزند پیشوای ستوده. او است حضرمی، زادۀ محّمد 

کــرد تــا بایســتد؛ و خورشــید حرکــت نکــرد تــا آن گاه  کــه بــه خورشــید اشــاره  از مقاماتــش آن اســت 

کــه او را در منــزل فرونشــاندند.«

یافعی در این قصیده نیز به حضرمی اشاره نموده است:
کــه بــه آن گفــت: بایســت  کــه خورشــید برایــش ایســتاد، آن گاه  او اســت همــان حضرمــی مشــهور 

تــا بــه منــزل رســم!

گفتـه اسـت: »شـیخ اسـماعیل حضرمـی را  هـب: 362/5 ]630/7[( 
ّ

ابن عمـاد )شـذرات الذ
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کـه کرامت هـای او نزدیـک بـه تواتر اسـت؛ از جملـه این که  کرامت هایـی اسـت. مطـری گفتـه 

کنـد و او از زبیـد  کـه خورشـید غـروب  ی بـه قصـد شـهر زبیـد در حرکـت بـود و نزدیـک بـود  و

کـه دروازۀ شـهر را ببندنـد. پـس بـه خورشـید اشـاره  یـد  فاصلـه ای بسـیار داشـت و بیـم می ورز

کرامـت در ایـن سـرودۀ  ی بـه شـهر درآمـد. امـام یافعـی بـه همیـن  کـرد تـا و نمـود و آن درنـگ 

کرده است: خویش اشاره 
که ولّی خدا است ... .« او است حضرمی، زادۀ محّمد 

_ تا پایان دو بیت یاد شده _

کرامت هـای حضرمـی  گفتـه اسـت: »از  ی الحدیثّیـه: ص232 ]ص316[(  ابن َحَجـر )الفتـاو

آن  بـه  بـود.  غـروب  آسـتانۀ  در  خورشـید  و  درآیـد  زبیـد  شـهر  بـه  می خواسـت  کـه  اسـت  آن 

ی به شـهر  گفت:›غـروب نکـن تـا مـا بـه شـهر درآییـم!‹ پس خورشـید دیرگاهی ایسـتاد. چون و

کامـل  گشـت و سـتارگان بـه طـور  درون شـد، بـه آن اشـاره نمـود. در آن حـال، دنیـا تیـره و تـار 

آشـکار شـدند.«

گوید: زومی 
ّ
ی در العجب الل عالمه سماو

که در درونشان شعله ور است،  به غلّوورزی پرداخته اند! کینه ای  که به دلی  شگفتا از مردمی 

برگشت خورشید برای مرتضی را به امر پیامبر طه، آن دریای پهناور و سرشار، انکار می کنند؛

که خدمتکاری به فرمان اسماعیل حضرمی خورشید را برگرداند. اّما اّدعا دارند 

که اسماعیل  گیرند  گر آن را بپذیرند _ نتیجه  پژوهندگان را روا است تا از این داستان _ ا

حضرمــی نــزد خــدای تعالــی، بزرگ تــر از پیامبــر بزرگــوار و وصــّی او، امیرالمؤمنیــن، اســت؛ زیــرا 

ی و بــار دیگــر بــه دعــای پیامبــر؟ص؟ رخ داد؛   رّد الّشــمس بــرای علــی یــک بــار بــه دعــای خــود و

بــه ایســتادن امــر نمایــد  تــا خورشــید را   و اّمــا اســماعیل بــه خدمتــکار خویــش فرمــان داد 

کــه خــود، بــه  و ســپس بــا فرمــاِن بازگشــت، بــه او فرمــان داد تــا آن را از بنــد اســارت درآوَرد یــا آن 

گــر ایــن خــواب و خیال هــا درســت باشــد، ایــن  خورشــید فرمــان ایســتادن داد و آن ایســتاد. ا

مقامــی بــزرگ و مقــّرب نــزد خداونــد اســت! اّمــا خردمنــدان می داننــد و روایتگــران ایــن قّصــه 
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کــه ایــن داســتان چــه زمــان ســاخته و چگونــه بــه هــم بافتــه و چــرا تــار و پــودش  نیــز درمی یابنــد 

درهــم تنیــده شــده اســت.

کــه نــور  کننــد و خداونــد جــز ایــن نمی خواهــد  »می خواهنــد نــور خــدا را بــا دهانشــان خامــوش 

خویــش را تمــام و آشــکار ســازد.« ]توبــه/32[

2. هزار رکعت نماز

نـوادۀ  نیـز  و  امیرالمؤمنیـن  موالمـان  کـه  داده انـد  هـم  پشـت  بـه  پشـت  فـراوان  نقل هـای 

کـش علـی زین العابدیـن، هریـک در شـبانه روز هـزار  شـهید پیامبـر، امـام حسـین، و فرزنـد پا

رکعـت نمـاز می گـزارد1. باورهـا بـر همیـن مطلـب قـرار گرفتـه و دانشـوران آن را پذیرفتـه بودنـد تا 

کاِر  کـه ایـن  گاه اّدعـا نمـود  کـه ابن تیمّیـه بـا َسُبک َسـری و آشـفته حالی خویـش دررسـید و  آن 

کـه  کراهـت دارد و فضیلتـی نیسـت و هرکـه آن را فضیلـت شـمارد، نـادان اسـت؛ چـرا  نیکـو، 

رسـول خدا؟ص؟ شـبانه بیـش از سـیزده رکعـت نمـاز نمی گـزارد و روزانـه نیـز رکعت هـای معّینـی 

که هر روز را روزه نمی گرفت؛  نماز می خواند و سراسر شب را نیز عبادت نمی نمود، همچنان 

کـه مکـروه اسـت و در زمـرۀ  پـس همـواره همـۀ شـب را بـه عبـادت پرداختـن، نـه مسـتحب، 

سّنت ثابت پیامبر؟ص؟ نیست؛ و همچنین است همواره روزها را روزه داشتن.

کـه چنیـن کاری از حـّد تـوان بیـرون اسـت. او گویـد: »علـی؟ضر؟ بیش  گاه نیـز ادّ عـا نمـود 

ی می کـرد و بسـی دور بـود از  ی پیـرو گاه بـود و از روش نیـِک و از دیگـران بـه سـّنت پیامبـر؟ص؟ آ

کـه گوییم چنیـن کاری  ی، چنیـن مخالفـت نمایـد. ایـن در حالـی اسـت  کـه بـا سـّنت و ایـن 

گـزاردن  کـه  ممکـن بـوده اسـت. پـس ایـن روایـت چگونـه می توانـد صحیـح باشـد، در حالـی 

تألیـف  الّصفـوه  صفـة  ]274/3[(؛   350/1( االعیـان  وفیـات  171/4[(؛  ]258/2؛   39/3 )309/2؛  الفریـد  العقـد   .1
الّتهذیـب  تهذیـب  مالـک؛  امـام  از  شـده  نقـل   )]75/1[  71/1( ذهبـی  الُحّفـاظ  تذکـرة  ]100/2[(؛   56/2( ابن جـوزی 
ابن َحَجـر )306/7 ]269/7[( نقـل شـده از مالـک؛ لواقـح األنـوار فـی طبقـات األخیـاِر شـعرانی )37/1 ]32/1[(؛ روض 
در  ابن صّبـان  الّراغبیـن  إسـعاف  ]201/1[(؛  )ص94  ی  حمـزاو األنـوار  مشـارق  ]ص116[(؛  )ص55  یافعـی  الّریاحیـن 

دیگـر. مأخذهـای  و  ]ص218[(؛  )ص196  المشـارق  حاشـیۀ 
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کـه  هـزار رکعـت در شـبانه روز همـراه انجـام دادن دیگـر کارهـای واجـب، ناممکـن اسـت؛ چـرا 

پرداختـن بـه کارهایـی چـون خـوردن و خوابیـدن، گریزناپذیـر اسـت ... .«

و گاه نیـز چنیـن نظـر می دهـد کـه طبیعـِت کاری چنیـن، بـر پایـۀ شـتاب و سـرعت  اسـت 

گـردد  کوبیـدن کالغ  و همچـون منقـار  باشـد  تهـی  از خضـوع  کـه  ایـن اسـت  آن،   و مقتضـای 

و در آن، فایـدۀ چندانـی نباشـد. سـپس گفتـار خویـش را چنیـن پایـان بخشـیده اسـت: »البّتـه 

 شـب زنده داری بـا عبـادت شـبانه و خوانـدن قـرآن در یـک رکعـت، از عثمـان؟ضر؟  ثابت اسـت 
و عبادت شبانه و تالوت قرآن او آشکارتر از دیگران است.«1

کار مکـــروه و بـــا ســـّنت نبـــوی ناســـازگار  کـــه ایـــن  ی اّدعـــا نمـــوده  کـــه و پاســـخ: اّمـــا ایـــن 

ی از مســـائل عبـــادات  کامـــل و گاهـــی   اســـت و بـــه ایـــن ســـبب فضیلتـــی نـــدارد، نشـــانگر ناآ

م از ســـِر نادانـــی یـــا دشـــمنی اســـت؛ چـــرا 
ّ
و فقـــه مســـتحّبات و پوشـــاندن حقیقت هـــای مســـل

ـــه اش، تنهـــا نافله هـــای شـــب  ـــز نمـــاز روزان کـــه مقصـــود از نمـــاز ســـیزده رکعتـــی پیامبـــر؟ص؟ و نی

کـــه در شـــماری از  و شـــفع و وتـــر و نافلـــۀ صبـــح و نافله هـــای نمازهـــای روزانـــه اســـت؛ چنـــان 

ــان نافله هـــای مشـــّخص و معّیـــن در شـــب و  ــا همـ ــه تفصیـــل آمـــده اســـت. این هـ روایـــات بـ

ـــود،  ـــودی خ ـــه خ ـــودن آن، ب ـــوب ب ـــق و مطل ـــورت مطل ـــه ص ـــاز ب ـــودن نم ـــتحب ب ـــا مس ـــد و ب روزن

کـــه از پیامبـــر؟ص؟ رســـیده،  ـــد و میـــان آن و ایـــن دســـته از روایت هـــای صحیـــح  ارتباطـــی ندارن

ناسازگاری نیست:

کم!2 کار و عبادت است؛ خواه فراوان باشد و خواه  _ نماز بهترین 

آوَرد،  بــه جــای  را بســیار  توانــد آن  پــس هرکــه  کار و عبــادت اســت؛  نمــاز بهتریــن   _ 
کند!3 چنین 

1. بنگرید به: منهاج الّسّنه: 119/2�

2. این حدیث را حافظ ابونعیم )حلیة األولیاء: 166/1( با ذکر سند به شش طریق آورده است.

کـه در الّترغیـب و الّترهیـب )109/1  3. ایـن حدیـث را طبرانـی )المعجـم األوسـط ]183/1[( بـا ذکـر سـند آورده؛ چنـان 
کشـف الخفـاء )30/2( آمـده اسـت. ]250/1[( و 
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_ نماز بهترین کار و عبادت است؛ هرکه خواهد، کم به جای آوَرد و هرکه خواهد، بسیار!1

که فرشـتگان نگاهبانت تو را پاس  _ ای َانس! نماز را در شـب و روز بسـیار به جای آور؛ 

یخ مدینة دمشـق: 142/3 ]344/9[( خواهند داشـت! )تار

گـر توانـی، همـواره در حـال نماز باش؛ زیـرا مادام  _ )در حدیثـی بلنـد خطـاب بـه َانـس:( ا

یخ مدینة دمشق: 142/3 ]343/9[( که در نمازی، فرشتگان بر تو درود می فرستند. )تار

یش زیبـا و نیکو گردد. )سـنن ابن ماجه:  _ هرکـه نمـاز شـبانه اش فـراوان باشـد، روزگاهـان رو

یـخ بغـداد خطیب: 341/1؛ 390/7( 400/1 ]422/1[؛ تار

یـع را در خواب دیدم   نیـز از نصـر بـن علـی جهضمی نقل شـده اسـت: »حافظ یزید بن زر

گفتم:›بـا چـه؟‹  گفت:›بـه بهشـت درونـم نمـود.‹  کـرد؟‹  گفتم:›خداونـد بـا تـو چـه  و بـه او 

)]367/2[  298/1 هـب: 
ّ

الذ )شـذرات  نمـاز.‹«  فراوانـِی  گفت:›بـا 

کـه  شـده  روایـت  مسـلم  و   ]380/1 ]الّصحیـح:  بخـاری  از  صحیـح  نحـو  بـه  همچنیـن 

کـه پاهایـش شـکاف برمی داشـت. رسـول خدا؟ص؟ چنـدان در شـب بـه عبـادت می ایسـتاد 

کـه پیامبـر بـه عبـادت یـا نماز می ایسـتاد تـا پاهایش یا  در روایتـی از آن دو و ِترِمـذی آمـده 

سـاق هایش آمـاس می نمـود. نیـز در روایـت عایشـه آمـده: تـا پاهایش شـکاف برمی داشـت. در 

ی پاهایش شـکافته می شـد. روایـت ابوهریـره آمـده: تـا کف و رو

که آن قدر  کهنسالی پس از این  دّنّیه ]181/4[ روایت شده است: »پیامبر در 
ّ
در المواهب الل

به نماز می ایستاد که پاهایش شکاف برمی داشت، برخی از نمازهایش را نشسته می خواند.«

گزارنـدگان عباداتـی چـون نمـاز و روزه و حـّج و قرائـت قـرآن و جـز  در میـان اهـل آداب و 

کـه هریـک از ایشـان، تـا حـّد  کـه انسـان را بـه خـدا نزدیـک می سـازند، سـّنتی رایـج بـوده  آن هـا 

)30/2(؛  عجلونـی  الخفـاء  کشـف  )160/1(؛  الّزوائـد  مجمـع   ]653/2[(؛   597/2( الصحیحیـن  علـی  المسـتدرک   .1
کرده انـد.« و طریـق ایـن روایـت از ابـوذر را  کـم روایـت  گفتـه اسـت:»این حدیـث را طبرانـی و احمـد و ابن حّبـان و حا وی 

صحیـح شـمرده اسـت.
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تـوان خویـش بـه ایـن عبادت هـا می پرداخته و بـه آن اندازه که رسـول خدا؟ص؟ انجام می داده، 

بسـنده نمی کـرده اسـت. مـردم در تـوان و قدرت، یکسـان نیسـتند و خـدای تعالی نیـز فرماید: 

کـس را تکلیـف  کنیـد!« ]تغابـن/16[ و نیـز: »خداونـد هیـچ  »پـس هرچـه توانیـد، تقـوای خداونـد را پیشـه 

نکنـد، مگـر به انـدازۀ توانـش.« ]بقـره/286[

ــزاَرد1 و آن  ــاز می گـ کـــه می نگریـــد ایـــن یـــک، روزانـــه صـــد رکعـــت نمـ بدیـــن ســـان اســـت 

کوفـــی )د.182( )تذکـــرة الحّفـــاظ:  دیگـــری دویســـت رکعـــت، همچـــون قاضـــی فقیـــه ابویوســـف 

هـــب: 298/1 ]367/2[( و قاضـــی ابوعبـــداهلل محّمـــد بـــن ســـماعۀ 
ّ

270/1 ]292/1[؛ شـــذرات الذ

یـــخ بغـــداد: 343/5؛ الجواهـــر المضّیـــة فـــی طبقـــات الحنفّیـــه: 58/2 ]168/3[؛  بغـــدادی )د.233( )تار

یـــخ بغـــداد: 82/7 ؛ میـــزان  کنـــدی )د.238( )تار هـــب: 78/2 ]154/3[( و بشـــر بـــن ولیـــد 
ّ

شـــذرات الذ

اإلعتدال: 152/1 ]326/1[(�

بـن  نمـاز می گزارده انـد؛ همچـون: پیشـوای حنبلیـان، احمـد  و برخـی سـیصد رکعـت 

لواقـح  ]300/5[؛   36/2 دمشـق:  مدینـة  یـخ  تار ]47/13[؛   39/13 الّنهایـه:  و  )البدایـة  )د.241(  حنبـل 

األنـوار فـی طبقـات األخیـاِر شـعرانی: 47/1 ]55/1[( و ابوالقاسـم جنیـد قواریـری )د.298(2 و حافظ 

الّنهایـه: 39/13 ]47/13[(� و  )البدایـة  عبدالغنـی مقدسـی )د.600( 

و بعضــی چهارصــد رکعــت نمــاز می گزارده انــد؛ چــون: بشــر بــن مفّضــل رقاشــی )د.187( 

 459/1 الّتهذیــب:  تهذیــب  ]389/2[؛   310/1 هــب: 
ّ

الذ شــذرات  ]310/1[؛   285/1 الحّفــاظ:  )تذکــرة 

تألیــف خوارزمــی  ابوحنیفــه  ابوحنیفــه نعمــان )د.150( )مناقــب  ]402/1[( و پیشــوای حنفیــان، 

)المنتظــم:  بــن محّمــد )د.276(  ابوقالبــه عبدالملــک  و  الکــردری ]246/1[(  ]247/1[؛ مناقــب 

 )]372/6[  420/6 الّتهذیــب:  تهذیــب  ]67/11[؛   57/11 الّنهایــه:  و  البدایــة  ]277/12[؛   103/5 

کــه  و ضیغــم بــن مالــک ابومالــک _ بنگریــد بــه: صفــة الّصفــوه: 270/3 ]357/3[ _ و اّم طلــق 

1. بنگریـد بـه: مناقـب ابی  حنیفـه تألیـف قـاری در حاشـیۀ الجواهر المضّیة فی طبقـات الحنفّیه: 523/2؛ ُدَول اإلسـالم: 
یـخ بغـداد: 6/14؛ البدایـة و الّنهایه: 214/10 ]233/10[. 94/1 ]ص108[؛ تار

2. در المنتظـم )106/6 ]118/13[(؛ البدایـة و الّنهایـه )114/11 ]128/11[(؛ و نیـز در صفـة الّصفـوه )236/2 ]417/2[( 
400 رکعـت آمـده اسـت.
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چهارصــد رکعــت نمــاز می خوانــده و قــرآن را نیــز بســیار تــالوت می نمــوده اســت _ بنگریــد بــه: 

هــب:
ّ

الذ )شــذرات  )د.554(  حنبلــی  مهلهــل  بــن  احمــد  و   _  ]37/4[  24/4 الّصفــوه:   صفــة 

�)]284/6[ 170/4 

و برخـی پانصـد رکعـت نمـاز می گزارده انـد؛ همچـون: بشـر بـن منصـور بصـری )د.180( 

حمـزه  بـن  سـمنون  و   )]357/2[  293/1 هـب: 
ّ

الذ شـذرات  ]403/1[؛   460/1 الّتهذیـب:  )تهذیـب 

�)]122/13[  108/6 المنتظـم:  236/9؛  بغـداد:  یـخ  )تار )د.298( 

و بعضـی ششـصد رکعـت نمـاز می گزارده انـد؛ چـون: حارث بـن یزید حضرمـی )د.130( 

 _  ]142/2[  163/2 الّتهذیـب:  تهذیـب  ]187/1[؛  ص59  الکمـال:  تهذیـب  خالصـة  بـه:  بنگریـد   _ 

هـب: 178/2 ]335/3[؛ 
ّ

کوفـی )د.282( )مـرآة الجنـان ]195/2[؛ شـذرات الذ و حسـین بـن فضـل 

لسـان المیـزان: 308/2 ]375/2[( و علـی بـن علـی بـن نجاد ابواسـماعیل بصـری _ خالصة تهذیب 

ّیـه _ صفـة الّصفـوه )14/4 ]22/4[( _ . الکمـال )ص234 ]254/2[( _ و اّم صهبـاء معـاذۀ عدو

یـد نخعـی  و برخـی هفتصـد رکعـت نمـاز می گزارده انـد؛ از ایـن قبیـل: اسـود بـن یزید/ز

)د.75(1 و عبدالّرحمان بن اسود )د.98( _ تذکرة الُحّفاظ )48/1 ]51/1[( _ .

یـاد  ایشـان  فضیلت هـای  ردیـف  در  و  سـّنت  اهـل  بـزرگان  از  شـماری  حـال  شـرح  در 

جملـه: از  می گزارده انـد؛  نمـاز  رکعـت  هـزار  روز،  در  تنهـا  یـا  شـبانه روز  در  کـه  کرده انـد 

که نقل شده، هر شبانه روز هزار رکعت نماز  1. مّرة بن شراحیل همدانی )د.76(. چنان 

می گزارد. )حلیة األولیاء: 162/4؛ البدایة و الّنهایه: 70/8 ]76/8[؛ صفة الّصفوه: 17/3 ]34/3[(

نمـاز می گـزارد.  رکعـت  هـزار  روز  هـر  عّفـان.  بـن  بـن عثمـان  أبـان  بـن  2. عبدالّرحمـان 

]ص441[( ص98  الجاحـظ:  رسـائل  120/5؛  َبـالُذری:  األشـراف  )أنسـاب 

3. عمیـر بـن هانـئ ابوولیـد دمشـقی که از تابعیـن بود. ِترِمذی گوید: »هـر  روز هزار رکعت 

 39/1( اإلسـالم  ُدَول  در  نیـز  و  ]313/1[(؛   85/1( هـب 
ّ

الذ شـذرات  )34/1(؛  التقریـب  شـرح  فـی  الّتثریـب  درطـرح   .1
اسـت. آمـده  رکعـت  ششـصد  ]ص45[(، 
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نمـاز می گـزارد و صدهـزار تسـبیح می گفـت.« ایـن را شـیخ محّمـد عبدالحّی انصـاری حنفی 

کـرده اسـت. در تهذیـب الّتهذیـب )150/8 ]134/8[( هـم  گـزارش  )اقامـة الحّجـه: ص7 ]ص64[( 

آمـده اسـت: »هـر روز هـزار سـجده می نهـاد و صدهـزار تسـبیح می گفـت.«

4. علی بن عبداهلل عّباسی )د.117(. هر  روز هزار رکعت نماز می گزارد؛ و برخی گفته اند 

غـة و األدب: 157/2 ]497/1[؛ البدایة و الّنهایه: 306/8 
ّ
که هر شبانه روز چنین می کرد. )الکامل فی الل

هب: 148/1 ]71/2[(
ّ

]351/9[؛ تهذیب الّتهذیب: 358/3 ]312/7[؛ شذرات الذ

کـــه دانشـــوِر مردمـــان جزیـــره بـــود، در هفـــده روز  ی  5. میمـــون بـــن مهـــران رّقـــی )د.117(. و

گـــزارد. )تذکـــرة الُحّفـــاظ: 93/1 ]98/1[( هفده هـــزار رکعـــت نمـــاز 

6. بــالل بــن ســعد اشــعری )درگذشــتۀ حــدود 120(. هــر  شــبانه روز هــزار رکعــت نمــاز 

یــخ مدینــة دمشــق: 315/3 ]484/10[؛ البدایــة  می گــزارد. )خالصــة تهذیــب الکمــال: ص45 ]140/1[؛ تار

و الّنهایــه: 348/9 ]380/9[؛ تهذیــب الّتهذیــب: 503/1 ]441/1[(

کـرده بود که هـر روز هـزار رکعت نماز  7. عامـر بـن عبـداهلل اسـدی مدنـی. بـر خـود واجـب 

یـخ مدینـة دمشـق: 169/7 ]17/26[؛  بگـزارد. )حلیـة األولیـاء: 89/2؛ صفـة الّصفـوه: 128/3 ]202/3[؛ تار

لواقـح األنـوار فـی طبقات األخیـار: 24/1 ]28/1[(

ی هر  شـبانه روز هـزار رکعت نماز  8 . مصعـب بـن ثابـت بـن عبـداهلل بـن زبیـر )د.157(. و

می گـزارد. )الّترغیـب و الّترهیـب: 227/4 ]578/4[؛ صفـة الّصفـوه: 99/2 و 111 ]176/2 و 197[؛ میـزان 

اإلعتـدال: 172/3 ]119/4[؛ تهذیـب الّتهذیـب: 159/10 ]144/10[(

9. ابوسائب مخزومی. هر  شبانه روز هزار رکعت نماز می گزارد. )األغانی: 109/1 ]269/1[(

کـه یکـی از آن دو[ هـر  شـبانه روز  گویـد: »]نـزد مـا دو سـلیمان بودنـد  10. سـلیمان. قیسـی 

کـه زمین گیـر شـد. سـپس در حـال نشسـته نیـز هـزار رکعـت  هـزار رکعـت نمـاز می گـزارد تـا ایـن 

نمـاز می گـزارد.« )حلیـة األولیـاء: 195/6(

)46)
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11. کهمـس بـن حسـن ابوعبـداهلل دّعـاء. هـر  شـبانه روز هـزار رکعت نمـاز می گـزارد. )حلیة 

األولیـاء: 211/6؛ صفـة الّصفـوه: 234/3 ]314/3[(

کـه از صبـح تـا عصـر  12. محّمـد بـن حفیـف شـیرازی ابوعبـداهلل )د.371(. چـه بسـیار 

هـزار رکعـت نمـاز می گـزارد. )مفتـاح الّسـعاده: 177/2 ]287/2[(

از  روزی  می گـزارد.  نمـاز  رکعـت  سـیصد  هـر  شـب  حنفیـان.  پیشـوای  ابوحنیفـه،   .13

راهـی برمی گذشـت؛ زنـی بـه زن دیگـر گفت: »این  مرد هر شـب پانصد رکعـت نماز می گزارد.« 

ابوحنیفـه ایـن سـخن را شـنید و از آن پـس، هـر شـب پانصـد رکعـت نمـاز می گـزارد. بـاز روزی 

گفـت: »ایـن هـر شـب هـزار رکعـت نمـاز  بـه دیگـری  کـودکان برگذشـت؛ یکـی  از  گروهـی  بـر 

کـه هـر شـب هزار رکعـت نماز  کـردم  می گـزارد و شـب را نمی خوابـد.« ابوحنیفـه گفـت: »قصـد 

بگزارم و شب را نخوابم.« )اقامة الحّجه تألیف شیخ محّمد عبدالحّی حنفی: ص9 ]ص80[(

گزیـــدۀ ربیـــع االبـــرار:  14. رابعـــه. هـــر  شـــبانه روز هـــزار رکعـــت نمـــاز می گـــزارد. )روض االخبـــار 

)]68/2[  5/1

هـزار  گاه شـبانه  کـه  را می شناسـیم  کسـانی  از دوسـتان خویـش  مـا  نیـز  روزگار  ایـن  در 

کامـل  گونـۀ  کم تـر از هفـت سـاعت و بـه  گاه هـر شـبانه روز، آن هـم در  رکعـت نمـاز می گزارنـد و 

کار را در شـبانه روز محال شـمرده اسـت.  که این  همراه سـورۀ توحید؛ به رغم پندار ابن تیمّیه 

گـزاردن هـزار رکعـت نمـاز در شـبانه روز، همـۀ شـب را در بـر نمی گیرد و نیازمند عبادت سراسـر 

شـب، و حّتی نیم آن، نیسـت و با سـّنت هم مخالفت ندارد؛ بلکه خود، سـّنتی اسـت نبوی 

کـه رفتـار دانشـوران و اولیـا نیـز پشـتوانۀ آن اسـت؛ ]کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود:[ هرکه خواهـد، فراوان 

کم به جای آوَرد. و هرکه خواهد، 

که ابن تیمّیه اّدعا  اگر همواره تمام شب را به عبادت پرداختن، مستحب نبود و چنان 

م پیامبر؟ص؟ بود، پس چگونه البه الی کتاب ها، فضیلتی 
ّ
نموده، مکروه و مخالف سّنت مسل

برای برجستگان هم مذهبان خود وی شمرده شده است؟! کسانی از این قبیل:
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ی پنجـاه سـال نماز صبـح را با همان  کـه از تابعیـن بـود. و 1. سـعید بـن مسـّیب )د.93( 

وضـوی نمـاز عشـا می خواند.)صفة الّصفـوه: 44/2 ]80/2[(

کـه او نیـز از تابعیـن بـود. او چهـل سـال نماز صبـح را با وضوی  2. حسـن بصـری )د.110( 

نماز عشـا می گـزارد. )روضـة الّناظرین ]ص21[(

3. پیشـوای حنفیـان، نعمـان. او چهـل سـال نمـاز صبـح را بـا طهـارت نماز عشـا گزارد. 

گفتـه اسـت: »چهـل و پنـج سـال.« )مناقـب ابوحنیفـه تألیـف خوارزمـی: 236/1 و 240؛  ابن مبـارک 

کـردری: 242/1( مناقـب 

ی نمـاز صبـح را بـا وضـوی نمـاز  4. ابوجعفـر عبدالّرحمـان بـن اسـود نخعـی )د.98(. و

عشـا می گـزارد. )صفـة الّصفـوه: 53/3 ]95/3[(

نماز عشا  با طهارت  را  نماز صبح  او چهل سال  ُپرسیاحت.  نیشابوری، فقیه  ابوبکر   .5

می خواند و خود گوید که چهل سال سراسر شب را به عبادت می ایستاده و نمی خوابیده و هر روز 

به اندازۀ پنج حّبه ]= هم وزن ده جو[ غذا می خورده و نماز صبح را با طهارت نماز عشا می گزارده 

هب: 302/2 ]129/4[(
ّ

است. )تاریخ بغداد: 122/10؛ تذکرة الُحّفاظ: 38/3 ]820/3[؛ شذرات الذ

می ایسـتاده  نمـاز  بـه  را  شـب  همـۀ  )د.159(.  ابوحـارث  عبدالّرحمـان  بـن  محّمـد   .6

است. )صفة الّصفوه: 98/2 ]175/2[(

یـه )د.183(. بیسـت سـال نمـاز  7. هاشـم _ در صفـة الّصفـوه: ُهَشـیم _ بـن بشـیر ابومعاو

صبـح را بـا وضـوی نمـاز عشـا می گـزارد. )ُدَول اإلسـالم: 91/1 ]ص105[؛ صفـة الّصفـوه: 6/3 ]16/3[؛ 

البدایـة و الّنهایـه: 184/1 ]198/10[(

8. ابوغیـاث منصـور بـن معتمـر سـلمی  )د.132(. همـۀ شـب را بـا یـک رکعـت، بـدون 

سـجده و رکـوع، احیـا می نمـوده اسـت. )صفـة الّصفـوه: 63/3 ]113/3[(

9. ابوالحســن اشــعری. بیســت ســال نمــاز صبــح را بــا وضــوی نمــاز عشــا می خوانــده 

اســت. )لواقــح األنــوار فــی طبقــات االخیــار: 172/2 ]190/2[(

)49)
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10. ابوحســین بــن بــّکار بصــری  )د.199(. نمــاز صبــح را بــا وضــوی نمــاز عشــا می خوانــده 

اســت. )صفة الّصفوه: 240/4 ]266/4[(

11. حافـظ سـلیمان بـن طرخـان تیمـی. چهـل سـال نمـاز صبـح و عشـا را بـا یـک وضـو 

خواند. )حلیة األولیاء: 29/3؛ صفة الّصفوه: 218/3 ]297/3[؛ تذکرة الُحّفاظ: 142/1 ]151/1[(

12. ابوخالــد یزیــد بــن هــارون حافــظ. چهــل و انــدی ســال نمــاز صبــح را بــا وضــوی نمــاز 

گــزارد. )تذکــرة الحّفــاظ: 292/1 ]318/1[؛ صفــة الّصفــوه: 8/3 ]18/3[( عشــا 

ــا وضــوی نمــاز عشــا می خوانــد.  یــد. چهــل ســال نمــاز صبــح را ب 13. عبدالواحــد بــن ز

ــار: 40/1 ]46/1[( ــات األخی ــی طبق ــوار ف ــح األن ــوه: 43/3 ]324/3[؛ لواق ــة الّصف )صف

کاری را  کــه  افــزون بــر این هــا، ثابــت شــدن ســّنت نــزد اهــل ســّنت، مســتلزم آن نیســت 

کــه ســّنتی را برپــا  تنهــا پیامبــر؟ص؟ انجــام داده باشــد؛ بلکــه بــا عمــل هریــک از افــراد اّمــت 

گــر ســّنت نمــاز  کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نخســتین برپا ــرار می شــود. پــس امــکان دارد  کنــد، برق

کــه باجــی و ســیوطی و ســکتواری و جــز ایشــان  هــزار رکعتــی در شــبانه روز باشــد. چنــان 

یــح، عمــر بــن خّطــاب؟ضر؟ در ســال 14 بــود  کــه نخســتین ســّنت گر نمــاز تراو تصریــح نموده انــد 

کــه نمــاز  کــس  )محاضــرات األوائــل: ص149 چــاپ ســال 1311 و ص98 در چــاپ 1300(؛ و نخســتین 

ــاز همــو بــود )محاضــرات األوائــل: ص98: چــاپ ســال 1300  یــح بــه جماعــت را ســّنت نمــود، ب تراو

بــه  نافلــه  نمازهــای  کــردن  برپــا  ُزرقانــی: 149/7(. همچنیــن  دّنّیــه 
ّ
الل المواهــب  ]ص149[؛ شــرح 

کــه بدعتــی نیکــو شــمرده  کارهــای نوپدیــد عمــر؟ضر؟ اســت  جماعــت در مــاه رمضــان، از 

یانــه زد )محاضــرات األوائــل: ص111:  کــه نخســت بار، شــراب خوار را هشــتاد تاز شــده1 و نیــز او بــود 

کــه عمــر بــن خّطــاب بنیــاد نهــاده  کارهــا بســیارند   چــاپ ســال 1300 ]ص169[(. هماننــد ایــن 

کرده اند. ی قلمدادش  و بدعت نیکو و سّنت درخوِر پیرو

کـه حافـظ ابونعیـم اصفهانی و خازن و جز آن دو گفته اند، نخسـتین کس که  نیـز چنـان 

1. بنگرید به: طرح الّتثریب فی شرح التقریب: 92/3�

)50)
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کشـته می شـود، سـّنت سـاخت، خبیـب بـن  کـه  نمـاز بـر مسـلمان اسـیر دسـتگیر شـده ای را 

عدّی انصاری بود. )حلیة األولیاء: 113/1؛ تفسیر خازن: 141/1 ]137/1[(

یــة بـن ابی سـفیان در ارث و دیـه سـّنت  کـه آن چـه معاو کرده انـد  گـزارش  و هـم موّرخـان 

ی مخالـف بـود؛ و ایـن را سـّنت  نهـاد، بـا سـّنت رسـول خدا؟ص؟ و خلفـای چهارگانـۀ پـس از و

کـرده، آن را سـّنت قـرار  دادنـد. )البدایـة و الّنهایـه:  ی  یـه پیـرو خلفـا نامیده انـد، زیـرا خلفـا از معاو

232/9؛ 139/8 ]259/9؛ 148/8[(

همچنیـن سـّنت تبریک گویـی در عیدهـا، از عمـر بـن عبدالعزیـز برگرفتـه شـده؛ چنـان 

یـخ مدینـة دمشـق: 365/2 ]467/7[( آورده اسـت. کر )تار کـه حافـظ ابن عسـا

ی  مگـر ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ بـه نحـو صحیـح نرسـیده اسـت: »بـر شـما بـاد پیـرو

 96/1 الصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  هدایت شـده«  راه یافتـۀ  خلفـای  سـّنت  و  مـن  سـّنت  از 

]175/1[(؟ یـا ایـن خبـر صحیـح اسـت؛ اّمـا میان علـی امیرالمؤمنیـن و آن، پرده هـا و مرزهایی 

کسـانی جـز علـی ویـژه می سـازد؟! کـه آن را بـه  اسـت 

کـــه راه او را پیموده انـــد، شـــیخ محّمـــد  کســـانی  بـــرای رّد ایـــن اّدعـــای ابن تیمّیـــه و 

الّتعّبـــد  فـــی  کثـــار  اإل أّن  علـــی  الحّجـــه  »اقامـــة  نـــام  بـــا  نگاشـــته  رســـاله ای  حنفـــی  عبدالحـــّی 

در  کـــه  کـــرده  یـــاد  را  تابعیـــن  و  صحابـــه  از  گروهـــی  رســـاله،  ایـــن  در  ی  و ببدعـــه.«  لیـــس 

بـــه ســـال  کـــه  اثـــر  ایـــن  نهادنـــد. در  آن  بـــر  را  و عمـــر خویـــش  بســـیار  کوشـــیدند  عبـــادت 

گرفـــت.  کـــه آن را دســـت کم نبایـــد  گشـــته، ســـودهای بســـیار اســـت  1311 در هنـــد چـــاپ 

ی  پیـــرو بـــه  را  آن  کـــه  زمینـــه  ایـــن  در  مقصـــود  »چکیـــدۀ  گویـــد:  ص18(  اثـــر:  )همیـــن  ی  و

و  پرداختـــن سراســـر شـــب  بـــه عبـــادت  کـــه  اســـت  آن  برمی گزینـــم،  گرامـــی  دانشـــوران  از 

بیشـــتر،  یـــا  رکعـــت  هـــزار  گـــزاردن  و  بـــار،  چنـــد  یـــا  یـــک  شـــب،  و  روز  در  قـــرآن   قرائـــت 

ـــه تنهـــا بدعـــت نیســـت و در شـــرع از آن نهـــی  یاضت هایـــی از ایـــن دســـت، ن کوشـــش ها و ر و 

کاری نیـــک و پســـندیده اســـت ... .« نشـــده، بلکـــه 
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یشـه اش سـنگین آمـدن بـر طبـع  کاری امکان پذیـر نیسـت، ر کـه چنیـن  و اّمـا ایـن اّدعـا 

یدنـش از عبـادت فـراوان اسـت. هرکـه در عمـر خویـش بـرای این گونه کارها  فـرد و کسـالت ورز

کوشـندگان و عـادت عبادت پیشـگان دور باشـد،  انگیـزه نداشـته و بـه آن نپـردازد و از رفتـار 

ت عبـادت را چشـیده 
ّ

کاری را ناممکـن می شـمارد؛ اّمـا هرکـه شـیرینی طاعـت و لـذ چنیـن 

کارهـا را عـادی و رایـج می بینـد. گونـه  باشـد، ایـن 

مشکل برنامه های عبادی و ختم ها

کـه  بـس سـنگین می یابنـد  کارهایـی  فرهنگ نامه هـا  و  کتاب هـا  پژوهنـدگان البـه الی 

کـه به مردمـی عادی نسـبت داده  گـزاردن هـزار رکعـت نمـاز وقـت می گیـرد؛ کارهایـی  بیـش از 

کسـی، خواه ابن تیمّیه و خواه دیگران، آن را بر ایشـان و روایتگرانش ایراد نگرفته؛ زیرا  شـده و 

کارها: کنون اندکی از آن  انگیزه های ایراد بر امامان اهل بیت؟مهع؟ در این جا یافت نشود! ا

که از صحابه بود، هر روز صدهزار تسـبیح می گفت.  ید ابودرداء  )د.32(  1. ُعویمر بن ز

هب: 173/1 ]118/2[(
ّ

)شذرات الذ

کــه صحابــی بــود، هــر شــب پیــش از خــواب،  2. ابوهریــرۀ دوســی  )د.59/58/57( 

ــه  ــد آمــرزش می خواســت و ب ــار از خداون دوازده هــزار تســبیح می گفــت و هــر روز دوازده هــزار ب

ــب: 173/1 ]119/2[( ه
ّ

ــذرات الذ ــه: 110/8 و 112 ]120/8[؛ ش ــة و الّنهای ــود. )البدای ــه می نم ــویش توب س

3. خالـد بـن معـدان  )د.108/104/103( هـر روز چهل هـزار تسـبیح می گفـت و ایـن جـز 

قرائـت قرآنـش بـود. )حلیـة األولیـاء: 210/5؛ خالصـة تذهیـب تهذیـب الکمـال تألیـف خزرجـی: ص88 

]284/1[؛ ُدَول اإلسـالم: 54/1 ]ص63[(

4. ُعمیــر بــن هانــی  )د.127( هــر روز صدهــزار بــار تســبیح می گفــت. )صفــة الّصفــوه: 

الّتهذیــب: 150/8 ]133/8[؛ شــذرات  163/4 ]219/4[؛ میــزان اإلعتــدال: 305/2 ]297/3[؛ تهذیــب 

هب: 173/1 ]118/2[(
ّ

الذ

5. ابوحنیفــه، پیشــوای حنفیــان  )د.150( پیــش از نمــاز جمعــه، بیســت رکعــت نمــاز 
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کــردری:  می گــزارد و در آن، قــرآن را ختــم می کــرد. )مناقــب ابوحنیفــه تألیــف خوارزمــی: 240/1؛ مناقــب 

)244/1

6. یعقــوب بــن یوســف ابوبکــر مطوعــی  )د.287( هــر روز _ و در نســخه ای: و شــب _ 

کــه روایتگــر ایــن خبــر از او اســت:  یک هزار بــار _ یــا بنــا بــه تردیــد جعفــر  ســورۀ توحیــد را ســی و

]96/11[؛   84/11 الّنهایــه:  و  البدایــة  289/14؛  بغــداد:  یــخ  )تار می خوانــد.   _ بــار  یک هــزار  چهل و

)]414/12[  26/6 المنتظــم: 

ابن جـوزی:  نقـل  بـه   _ عبـادی  برنامـه  سـیصد  روز  هـر  )د.298(  قواریـری   جنیـد   .7

چهارصـد برنامـه عبـادی _ و سـی هزار تسـبیح ذکـر داشـت. )المنتظـم: 106/6 ]118/13[؛ صفـة 

)242/7 بغـداد:  یـخ  تار ]128/11[؛   114/11 الّنهایـه:  و  البدایـة  ]416/2[؛   235/2 الّصفـوه: 

8 . فقیـه حـرم، امـام محّمـد، هـر روز شـش هزار بـار سـورۀ توحیـد را می خوانـد و ایـن یکی 

از برنامه های عبادی او بود. )لواقح األنوار فی طبقات االخیار: 170/2 ]189/2[(

ی  )د.922( هر شـبانه روز بیسـت هزار تسـبیح می گفت و چهل هزار  9. شـیخ احمد زواو

هب ]152/10[(
ّ

صلوات بر رسول خدا؟ص؟ می فرستاد. )شذرات الذ

بــن ســلیمان جزولــی، روزانــه چهــارده  هــزار بســم اهلل و دو دور تســبیح از  10. محّمــد 

کتابــش، دالئــل الخیــرات فــی الصــالة علــی الّنبــی؟ص؟ را می خوانــد. )نیــل االبتهــاج:  ]ذکــر برگرفتــه از[ 

ص317(

امـروز حسـاب خویشـتن را  تـا  بلـوغ خویـش  11. عبدالعزیـز َمقَدسـی می گفـت: »از روز 

از  بـار  بـرای هـر لغـزش صدهـزار  از 36 درنگذشـته اسـت.  کـه لغزش هایـم  بررسـیدم؛ دیـدم 

گـزارده ام و در هر رکعـت، قرآنی  خداونـد آمـرزش خواسـته ام و بـرای هـر یـک، هـزار رکعـت نمـاز 

کـرده ام.« )صفـة الّصفـوه: 219/4 ]245/4[( ختـم 

کلمــه اســت؛ زیــرا رکعــت نخســت از  کــه هــزار رکعــت نمــاز شــامل 83000  می دانیــد 

کلمــه  کلمــه اســت؛ پــس هــزار رکعــت آن 69000  تکبیــرة االحــرام تــا ســجدۀ دوم دارای 69 
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کمبــود تکبیــرة االحــرام بیــرون مــی رود و 68000  کلمــه بــه ســبب  دارد. از رکعــت دوم 1000 

گــر واژه هــای تشــّهد بــر روش شــیعیان و نیــز ســالم بــا عبــارت »الّســام علیکــم   کلمــه می مانــد. ا

کلمــه   83000 هــم  ی  رو بیفزاییــد،  بــدان  اســت،  کلمــه   15000 کــه  را  برکاتــه«  و  اهلل  رمحــة  و 

گــر اعمــال یادشــده را بــا  کریــم اســت. ا کلمــات قــرآن  کلمــه بیــش از  کــه 5057  می شــود 

کــه بســی بیــش از آن هســتند؛ اّمــا هــواداری  ایــن هــزار رکعــت نمــاز بســنجید، درمی یابیــد 

ــرای  کــه ایــن اعمــال ب از صاحبــان برنامه هــای عبــادی و ذکرهــای یادشــده ســبب می گــردد 

ک  کینــه و دشــمنی بــا صاحــب نمــاز هــزار رکعتــی از خانــدان پــا آنــان ممکــن قلمــداد شــود؛ و 

کار بــرای او ناممکــن بــه شــمار رود! کــه ایــن  پیامبــر موجــب می شــود 

ختم  را  قرآن  رکعت،  یک  در  عثمان  که  ابن تیمّیه  سخن  در  پایانی  عبارت  این  اّما  و 

می کرده، البّته از قلمرو سخن ما بیرون است؛ لکن باید گفت که وی را خوش افتاده تا در برابر 

همان  که  این  از  غافل  بسازد،  عثمان  برای  فضیلتی  امیرالمؤمنین؟ع؟  ماندگار  افتخار  آن 

اشکال ها که در بارۀ نماز امامان مطرح نمود، در این جا نیز  وارد است؛ زیرا هم به اّدعای وی، 

با سّنت سازگاری ندارد، چرا که از رسول خدا به اثبات نرسیده که قرآن را در یک رکعت قرائت 

کلمه دارد _ و به شمارش  کار از قلمرو امکان بیرون است؛ زیرا قرآن 77934  نماید. نیز این 

عطاء بن یسار: 77439 )الجامع ألحکام القرآِن ُقْرُطبی: 57/1 ]47/1[؛ اإلتقان فی علوم القرآن سیوطی: 

120/1 ]197/1[( _ و آن یک رکعت یا میان نماز مغرب و عشا بوده ویا پس از نماز عشا تا هنگام 

نماز صبح؛ و به هر حال، خواندن این اندازه کلمه در این یک رکعت ممکن نیست.

روایـت  از رسـول خدا؟ص؟  بـا ذکـر سـند  و مسـلم،  ایـن، هـر دو شـیخ، بخـاری  بـر  افـزون 

کـه بـه عبـداهلل بـن عمـر فرمـود: »قـرآن را در هفـت روز بخـوان و بـر این مقـدار میفزای!«  کرده انـد 

کم تر از سـه روز بخواند،  نیز از پیامبر؟ص؟ به نحو صحیح روایت شـده اسـت: »هرکه قرآن را در 

کـه قـرآن را در یـک هفتـه  گـروِه صحابـه شـمرده شـده  چیـزی از آن درنیابـد.« نیـز عثمـان از آن 

األسـرار:  خزینـة  ]246/1[؛   261/1 الدیـن:  علـوم  إحیـاء  ص76؛  ُقْرُطبـی:  )الّتـذکار  می نموده انـد.  ختـم 

ص77 ]ص55[(

)55)
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کــه  کتاب هــای اهــل ســّنت بــه دروغــی بســیار بــزرگ تبدیــل شــده  مشــکل ختــم قــرآن در 

کــوِه دو ســر نیــز ســنگین تر اســت و بــه شــاخه ای از گمراهــی و حماقــت می رســد.  پذیــرش آن از 

کــه از آن میــان، کســی قــرآن را در یــک رکعــت میــان نمــاز ظهــر و عصــر یــا نمــاز مغــرب   گفته انــد 

و عشا یا دو نماز دیگر ختم می نموده؛ از جمله:

1. عثمـان بـن عّفـان امـوی. شـبانه در یـک رکعـت، قـرآن را ختـم می کـرده اسـت. )حلیـة 

األولیـاء: 57/1(

کـه از صحابـه بـوده اسـت. او نیـز در یـک رکعـت، قـرآن را ختـم  2. تمیـم بـن اوس داری 

می کـرده اسـت. )صفـة الّصفـوه: 310/1 ]738/1[(

که از تابعین بوده است. )حلیة األولیاء: 273/4( 3. سعید بن جبیر  )د.95( 

گاه میــان نمــاز ظهــر و عصــر، قــرآن را ختــم می کــرده   4. منصــور بــن زاذان  )د.131(. 

گــزاردم. میــان نمــاز مغــرب  گویــد: »کنــار منصــور نمــاز  گاه میــان نمــاز مغــرب و عشــا. هشــام   و 

کــرد و ســپس پیــش از برپــا شــدن نمــاز عشــا، یــک بــار نیــز تــا ســورۀ  و عشــا، دو بــار قــرآن را ختــم 

ــا ســپری شــدن  ــاه رمضــان، نمــاز عشــا را ت ــالوت نمــود؛ و در آن روزگار، در م ــرآن را ت شــعراء ق

ی بــه ختــم قــرآن  یک چهــارم شــب بــه تأخیــر می افکندنــد. نیــز میــان نمــاز ظهــر و عصــر، و

ــاال آمــدن روز،  می پرداخــت.« در خالصــة تهذیــب الکمــال ]57/3[ هــم آمــده اســت: »هنــگام ب

قــرآن را ختــم می کــرده اســت.« )حلیــة األولیــاء: 57/3؛ صفــة الّصفــوه: 4/3 ]11/3[؛ تذکــرة الُحّفــاظ: 

هــب: 181/1 ]134/2[(
ّ

134/1 ]141/1[؛ ُدَول اإلســالم: 97/1 ]ص80[؛ شــذرات الذ

ی الحدیثّیـه )ص44 ]ص58[( آمـده،  کـه در الفتـاو 5. ابوحّجـاج مجاهـد  )د.132(. چنـان 

کـرده اسـت. ی را در همیـن شـمار یـاد  ابن ابـی داوود و

6. ابوحنیفـه نعمـان بـن ثابـت، پیشـوای مذهـب. سـی سـال، شـب را بـه قرائـت قـرآن در 

یـک رکعـت احیـا می کـرده اسـت. )مناقـب ابوحنیفـه تألیف قـاری: ص494(

هب: 355/1 ]468/2[(
ّ

7. یحیی بن سعید قّطان  )د.198(. )تاریخ بغداد: 141/14؛ شذرات الذ

8. حافظ ابواحمد محّمد بن احمد عّسال  )د.349(. )تذکرة الُحّفاظ: 97/3 ]887/3[(
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9. ابوعبـداهلل محّمـد بـن حفیـف شـیرازی  )د.371(. چه بسـیار که همۀ قـرآن را در یک 

رکعت می خوانده است. )مفتاح الّسعاده: 177/2 ]287/2[(

کـدام  کـه هـر  یجانـی  )د.506(. ختم هـای بسـیار فـراوان داشـته  10. جعفـر بـن حسـن درز

هب: 16/4 ]26/6[(
ّ

در یک رکعت بوده است. )شذرات الذ

برخی از ایشان نیز هر روز یک ختم قرآن داشته اند؛ از جمله:

1. سـعد بـن ابراهیـم زهـری  )د.127(. )ُدَول اإلسـالم: 66/1 ]ص78[(. در خالصـة تهذیـب 

کـه در هـر شـبانه روز ختمـی داشـته اسـت. الکمـال )ص113 ]367/1[( آمـده 

کوفـی )د.193(. )البدایـة و الّنهایـه: 224/10 ]243/10[؛ تهذیـب  2. ابوبکـر بـن عّیـاش اسـدی 

الّتهذیـب: 36/12 ]39/12[(

هب: 262/3 ]58/4[(
ّ

3. ابوعّباس محّمد بن شاذل نیشابوری )د.311(. )شذرات الذ

کتانی. تا نیمروز قرآن را ختم می کرده است. )حلیة األولیاء: 343/10( 4. ابوجعفر 

می کرده  ختم  بار  یک  را  قرآن  روزانه  رمضان،  ماه  غیِر  در  )د.390(.  آدمی  ابوعّباس   .5

هب: 257/2 ]47/4[(
ّ

است. )المنتظم: 160/6 ]200/13[؛ صفة الّصفوه: 251/2 ]444/2[؛ شذرات الذ

6. احمـد بـن حنبـل، پیشـوای مذهـب او ]= ابن تیمّیـه[ )د.241(. )مناقب احمد بن حنبل 

تألیف ابن جوزی: ص287 ]ص384[(

یخ بغداد: 12/2( کتاب الّصحیح )د.256(. )تار 7. بخاری، صاحب 

8. شـافعی، پیشـوای شـافعیان )د.204(. در غیـِر مـاه رمضـان، چنیـن می کـرده اسـت. 

)صفـة الّصفـوه: 145/2 ]255/2[؛ لواقـح األنـوار فـی طبقـات األخیـار: 33/1 ]51/1[(

9. محّمد بن یوسف ابوعبداهلل بّناء )د.286(. )المنتظم: 24/6 ]410/12[(

کرخـــی )د.343(. )البدایـــة و الّنهایـــه: 228/11 ]259/11؛ المنتظـــم:  10. محّمـــد بـــن علـــی 

)]96/14[  376/6

167/1 ]ص192[؛  اإلسـالم:  )ُدَول  بـن حـّداد مصـری شـافعی )د.345/344(.  ابوبکـر   .11

)57)
36/5

)58)



59 کنی، روزگارت شگفتی نمایاَند! هرچه زیست 

تذکـرة الُحّفـاظ: 108/3 ]900/3[( در برخـی از مأخذهـا نیـز آمـده اسـت: در یـک شـبانه روز قـرآن را 

ختـم می کـرده اسـت.

ــق:  ــة دمش ــخ مدین ی ــداد )د.463(. )تار ــخ بغ ی ــاب تار کت ــندۀ  ــدادی، نویس ــب بغ 12. خطی

)]36/5[  410/1

یخ بغداد: 4/4( 13. احمد بن احمد ابن سیبی ابوعبداهلل قصری )د.439(. )تار

)شـذرات  اسـت.  می کـرده  چنیـن  رمضـان  مـاه  در  )د.571(.  کر  ابن عسـا حافـظ   .14

)]396/6[  239/4 هـب: 
ّ

الذ

15. شـیخ احمـد بخـاری. هـر روز یـک ختـم و یک سـوم قـرآن را تـالوت می کـرده اسـت.1 

)لواقح األنوار فی طبقات األخیار: 170/4 ]188/2[(

بعضی نیز هر شب یک بار قرآن را ختم می کرده اند؛ از جمله:

1. علــی بــن عبــداهلل َازدی. از تابعیــن بــوده و در مــاه رمضــان چنیــن می کــرده اســت. 

)]313/7[  358/7 الّتهذیــب:  )تهذیــب 

2. قتـاده ابوخّطـاب بصـری )د.117(. در دهـۀ ]آخر[ مـاه رمضان این گونه عمل می کرده 

است. )صفة الّصفوه: 182/3 ]259/3[(

یـخ بغـداد: 470/13؛ تهذیـب  3. وکیـع بـن جـّراح )د.197(. )ُدَول اإلسـالم: 96/1 ]ص111[؛ تار

)]114/11[  129/11 الّتهذیـب: 

می نمـوده  چنیـن  رمضـان  مـاه  در  )د.256(.  الّصحیـح  کتـاب  صاحـب  بخـاری،   .4

)]32/11[  26/11 الّنهایـه:  و  )البدایـة  اسـت. 

5. عطاء بن سائب ثقفی )د.136(. )خالصة تهذیب الکمال: ص225 ]230/2[(

6. علی بن عیسی حمیری. وی هر شب این گونه عمل می کرده است. )طبقات القّراء: 560/1(

1. مـا بـه نـام گروهـی بسـیار از کسـانی دسـت یافتیـم کـه هـر روز یـک ختـم قـرآن می نموده انـد؛ اّمـا بنـا بـه اختصار، بـه همین 
مقـدار بسـنده نمودیم.

)59)
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7. ابونصر عبدالملک بن احمد )د.472(. )المنتظم: 324/8 ]207/16[(

8 . حافـظ ابوعبدالّرحمـان ُقْرُطبـی )د.206(. هـر شـب در سـیزده رکعـت قـرآن را ختـم 

می کرده است. )تذکرة الُحّفاظ: 185/2 ]631/2[(

یـخ  9. شـافعی، پیشـوای شـافعیان. او در غیـِر مـاه رمضـان چنیـن می کـرده اسـت. )تار

)63/2 بغـداد: 

10. حسین بن صالح بن حّی )د.167(. )لواقح األنوار فی طبقات األخیار: 50/1 ]58/1[(

11. زبید بن حارث. )حلیة األولیاء: 18/5(

12. ابوبکر بن عّیاش. چهل سال هر شب قرآن را ختم می کرده است. )تاریخ بغداد: 407/1(

برخی نیز هر شبانه روز یک بار قرآن را ختم می کرده اند؛ از جمله:

1. سعد بن ابراهیم ابواسحاق مدنی )د.127(. )صفة الّصفوه: 82/2 ]146/2[(

2. ثابت بن اسلم بنائی )د.127(. )حلیة األولیاء: 321/2؛ تذکرة الُحّفاظ: 118/1 ]125/1[(

یخ مدینة دمشق: 79/4 ]82/4[( که از تابعین بود. )تار 3. جعفر بن مغیره 

4. عمر بن حسین جمحی. )تهذیب الّتهذیب: 434/7 ]380/7[(

هب: 289/4 ]474/6[(
ّ

5. ابومحّمد عبدالّرحمان لخمی شافعی )د.587(. )شذرات الذ

6. ابوالفرج ابن جوزی )د.590(. )البدایة و الّنهایه: 9/13 ]13/13[(

7. ابوعلی عبدالّرحیم مصری، قاضی فاضل )د.596(. )البدایة و الّنهایه: 24/13 ]31/13[(

هب: 168/5 ]295/7[(
ّ

8. ابوالحسن مرتضی )د.634(. )شذرات الذ

هب: 39/5 ]72/7[(
ّ

9. محمود بن عثمان حنبلی )د.609(. )شذرات الذ

10. اّم حّبان سلمّیه. )صفة الّصفوه: 25/4 ]38/4[(

برخی هم در شبانه روز دو ختم قرآن انجام می داده اند؛ از جمله:

ی در کعبـه، هنـگام نمـاز، قـرآن را دو ختـم و نیـم  کـه از تابعیـن بـود. و 1. سـعید بـن جبیـر 

تـالوت می کـرد. )البدایـة و الّنهایـه: 98/9 ]116/9[؛ صفـة الّصفـوه: 43/3 ]79/3[(

بـار قـرآن را ختـم  گذشـت، در شـبانه روز دو  کـه  2. منصـور بـن زاذان )د.131(. چنـان 

)60)
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صحیـح  لشـرح  الّسـاری  )إرشـاد  َقْسـَطالنی  نیـز   .)]11/3[  4/3 الّصفـوه:  )صفـة  اسـت.  می کـرده 

کامـل قـرآن را انجـام مـی داد  گویـد: »او میـان نمـاز مغـرب و عشـا دو ختـم   البخـاری: 365/3( 

و ختم سوم را هم تا سورۀ شعراء می رسانید.« 

گونــه عمــل می کــرد. )الّتــذکار:  3. ابوحنیفــه، پیشــوای حنفیــان. در مــاه رمضــان، ایــن 

ص74؛ مناقب ابوحنیفه تألیف قاری: ص493 و 494(

ی در مـاه رمضـان در نمـاز چنیـن می کـرد. )المواهـب  4. شـافعی، پیشـوای شـافعیان. و

دّنّیـه ]201/4[(. در صفـة الّصفـوه )145/2 ]255/2[( آمـده اسـت: »در مـاه رمضـان، جز آن چه در 
ّ
الل

نمـاز می خوانـد، شـصت بـار نیـز قـرآن را ختـم می نمـود.«

5. حافـظ عراقـی. در نمـاز جماعـت در مـاه رمضـان، دو بـار ختـم قـرآن می نمـود. )شـرح 

دّنّیـه ُزرقانـی: 421/7(
ّ
المواهـب الل

6. ابوعبداهلل محّمد بن عمر ُقْرُطبی. )الّدیباج المذّهب: ص245 ]189/2[(

7. سـّید محّمـد منیـر )درگذشـتۀ نهصـد وسـی و انـدی(. )لواقـح األنـوار فـی طبقـات األخیـار: 

)]131/2[ 118/2

فـی  األنـوار  )لواقـح  انـدی(.  و  وسـی  نهصـد  )درگذشـتۀ  ی  منـزالو عبدالحلیـم  شـیخ   .  8

)]134/2[  121/2 األخیـار:  طبقـات 

بعضی از آنان هم در یک شب، دو ختم قرآن انجام می داده اند:

ی در هـر شـب از  1. تقّی الّدیـن ابوبکـر بـن محّمـد بالطنسـی شـافعی حافـظ )د.936(. و

هـب: 213/8 ]298/10[(
ّ

مـاه رمضـان دو بـار قـرآن را ختـم می کـرده اسـت. )شـذرات الذ

2. احمـد بـن رضـوان بـن جالینـوس )د.423(. در یـک شـب، پیـش از برآمـدن سـپیده، 

یخ بغداد: 261/4( دو بار قرآن را ختم نمود. )تار

شماری از آنان هم در شبانه روز سه بار قرآن را ختم می کرده اند؛ از جمله:

الّصفـوه:  انجـام مـی داد. )صفـة  قـرآن  کوفـی. در هـر شـبانه روز سـه ختـم  وبـرۀ  بـن  کـرز   .1

123/2؛ 67/3 ]217/2؛120/3[؛ االصابه: 321/3(

)62)
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2. زهیـر بـن محّمـد بـن ُقمیـر حافـظ بغـدادی )د.258(. این کار را در مـاه رمضان انجام 

یخ بغـداد: 485/8؛ المنتظم: 4/5 ]131/12[( مـی داد. )تار

ی نیـز در مـاه رمضـان بدیـن کار می پرداخت.  3. ابوعّبـاس بـن عطـاء آدمـی )د.309(. و

یـخ بغـداد: 27/5؛ المنتظـم: 160/6 ]201/13[؛ البدایـة و الّنهایه: 144/11 ]164/11[( )تار

4. سـلیم بـن عنـز تجیبـی، قاضـی مصـری. عینـی )عمـدة القـاری شـرح صحیـح البخـاری: 

349/9 ]60/20[( گویـد: »در یـک شـب، سـه بـار قـرآن را ختـم می کـرد. ابوعبیـد ایـن را یاد نموده 

گفتـه اسـت: »در نمـاز و جـز آن، در یـک  اسـت.« ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 118/9 ]138/9[( 

شـب، سـه ختـم قـرآن می نمـود.«

قـرآن  ختـم  سـه  زمسـتان،  روز  یـک  در  )د.821(.  یمانـی  هبـة اهلل  بـن  عبدالّرحمـان   .5

)]221/9[  151/7 هـب: 
ّ

الذ )شـذرات  می افـزود.  آن  بـر  نیـز  سـوم  یـک  و  می نمـود 

و برخی نیز در یک روز چهار ختم قرآن می نمودند؛ از جمله:

روز،  یـک  گویـد: »در  او  بـن عبدالّرحمـان ضّبـی )د.282(. خـود  ابوقبیصـه محّمـد   .1

که ندای اذان عصر برخاسـت.«  چهار ختم قرآن نمودم و در پنجمین به سـورۀ برائت رسـیدم 

یـخ بغـداد: 315/2؛ المنتظـم: 156/7 ]352/12[( )تار

2. علـی بـن ازهـر ابوالحسـن الحمـی بغـدادی مقـرئ )د.707(. او در یـک روز، در حضور 

یـان، ضمـن گرفتـن گواهـی مکتـوب از ایشـان بـر تـالوت خویـش، سـه ختـم قـرآن  گروهـی از قار

نمـود و چهارمیـن را نیـز جـز یک هفتـم انجـام داد. )طبقـات القـّراء: 526/1(

و بعضی هم میان مغرب و عشا پنج ختم قرآن انجام می دادند:

ی1 گوید: »سرورم ابوعّباس مصری حریثی  )د.945( روزی درآمد و پس از مغرب  شعراو

که من شنیدم، پنج  گونه ای  نزد من نشست تا هنگام نماز عشا فرارسید. در این مّدت، به 

گفت:›فرزندم!  ختم قرآن به جای آورد. این را برای سرورم علی مرصفی )د.930( بازگفتم؛ 

1. شیخ عبدالوّهاب بن احمد شعراوی شافعی، پیشوای فقیه، محّدث اصولی  )د.973(.

)64)
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من یک بار در حال سلوک خویش، سیصد و شصت ختم قرآن در یک شبانه روز به جای 

هب: 75/8 ]243/10[(
ّ

آوردم و با هر ختم، درجه ای باال می رفتم.‹« )شذرات الذ

برخی هم در شبانه روز هشت بار یا بیش تر قرآن را ختم می کرده اند؛ از جمله:

ی گفتـه اسـت: »برخـی از آنـان چهـار بـار در شـب و چهـار بـار نیز  1. سـّید ابن کاتـب. نـوو

الّسـاری لشـرح  )إرشـاد  ابن کاتـب صوفـی؟ضر؟  از جملـه سـّید  را ختـم می کرده انـد؛  قـرآن  روز  در 

]ص58[(.«  ص43  الحدیثّیـه:  ی  الفتـاو 412/10[؛  ]414/7؛   396/8 199/7؛  البخـاری:  صحیـح 

گفتـه اسـت:  همچنیـن نویسـندۀ خزینـة االسـرار )ص78 ]ص55[( او را از همیـن قبیـل شـمرده و 

»چهار بار در روز و چهار بار در شب، قرآن را ختم می کرد و این را می توان از باب ِطّی اللسان 

گسترش زمان شمرد.« ]= سرعت یافتن زبان در قرائت[ و 

گفتـه اسـت: »بیشـترین میـزان ختـم  کتـاب توضیـح الدالئـل علـی ترجیـح الفضائـل  ـِف 
ّ
مؤل

گویـد:›از شـیخ  گـوش مـا رسـیده، هشـت ختـم در یـک شـبانه روز اسـت. سـلمی  کـه بـه  قـرآن 

کـه ابن کاتـب چهـار بـار در روز و چهـار بـار نیـز در شـب، ختـم قـرآن  ابوعثمـان مغربـی شـنیدم 

می نمـوده اسـت.‹« ایـن سـخن را عینـی )عمـدة القـاری شـرح صحیـح البخـاری: 349/9 ]60/20[( 

نقل نموده است.

گویــد: »از ایــن جملــه، علــی  2. شــیخ عبدالحــّی حنفــی )اقامــة الحّجــه: ص7 ]ص64[( 

کــه یکــی از  کــه در یــک روز هشــت بــار ختــم قــرآن می نمــوده؛ چنــان  بــن أبی طالــب بــوده 

اســت.« آورده  بخــاری  صحیــح  شــرح کنندگان 

گویــد: »زودتــر از نمــاز جمعــه برخاســتم و تــا  3. بکــر بــن ســهیل دمیاطــی )د.289( 

عصرگاهــان هشــت ختــم قــرآن بــه جــای آوردم.« ایــن را ذهبــی )]ســیر أعــالم الّنبــالء: 425/13[؛ 

کــرده اســت. ی، از او حکایــت  میــزان اإلعتــدال: ج1( ضمــن شــرح حــال و

گفتـه  َقْسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری لشـرح صحیـح البخـاری: 199/7؛ 369/8 ]414/7؛ 412/10[( 

آن  در  ی  و کـه  شـنیدم  او  از  و  دیـدم  قـدس  در  را  مقدسـی  ابوطاهـر   867 سـال  »بـه  اسـت: 
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روزگار در شـبانه روز بیـش از ده ختـم قـرآن انجـام می دهـد. حّتـی شـیخ اإلسـالم برهـان بـن 

گفـت  ابی شـریف _ خداونـد بهـره وری از دانش هایـش را مسـتدام فرمایـد! _ در بـارۀ او بـه مـن 

کـه جـز بـا فیـض رّبانـی  کـه در شـبانه روز پانـزده ختـم انجـام مـی داده؛ و ایـن از امـوری اسـت 

ک آن نیسـت.« راهـی بـه ادرا

در  را  یمنـی  مـردی  اصفهانـی،  نجم الّدیـن  شـیخ  کـه  خوانـدم  االرشـاد1  »در  گویـد:  همـو 

کـه در هـر دوِر طـواف یـا هفـت دوِر آن _ تردید از او اسـت _ یک ختـم قرآن به جای  طـواف دیـد 

مـی آورده؛ و بدیـن راهـی نیسـت جـز بـا فیـض رّبانـی و مـدد رحمانـی.«

بـن وبـره در مّکـه اقامـت  گفتـه اسـت: »کـرز  غّزالـی )احیـاء علـوم الدیـن: 319/1 ]308/1[( 

داشـت و هـر روز هفتـاد دوِر هفتگانـه طـواف می گـزارد و در شـب نیـز بـه همیـن سـان؛ و بـا ایـن 

کار چنیـن محاسـبه شـد: راه طـی  حـال، در هـر شـبانه روز دو بـار ختـم قـرآن می نمـود2. ایـن 

نمـاز  رکعـت  دو  دوری،  هفـت  طـواِف  هـر  بـا  و  اسـت  فرسـنگ  ده  طواف هـا،  ایـن  در  شـده 

می گـزارده؛ پـس 280 رکعـت نمـاز بـه جـای مـی آورده و دو ختم قـرآن می کرده و ده فرسـنگ راه 

می پیموده است.«

که شـیخ موسـی سـدرانی، از  گوید: »حکایت شـده  نازلی )خزینة االسـرار: ص78 ]ص55[( 

یـاران شـیخ ابومدیـن مغربـی، در شـبانه روز هفتـاد هـزار ختـم به جا مـی آورده اسـت. از او نقل 

پایـان  بـه  کعبـه  از بوسـیدن حجـر االسـود آغـاز می کـرده و مقابـل دِر  کـه ختـم را پـس  اسـت 

کـه برخی از اصحـاب، کلماتـش را یکایک می شـنیده اند. غزالی  گونـه ای  می بـرده اسـت، بـه 

در احیـاء علـوم الدیـن و علـی قـاری )مرقـاة المفاتیـح شـرح مشـکاة المصابیـح ]702/4[( این گونـه نقـل 

کرده اند.«

سـه گانه  ]زّهـاد[  از  یکـی  مغربـی،  ابومدیـن  شـیخ  کـه  آمـده  )ص180(  االسـرار  خزینـة   در 

که هر روز هفتادهزار بار قرآن را ختم می کرده است. و سرآمِد اوتاد بوده 

که قسطالنی آن را شرح نموده است. )ن.( 1. مقصود »االرشاد فی فروع الشافعیه« است 

که او در شبانه روز سه ختم قرآن می نموده است. کتاب )39/5( گذشت  2. در همین 
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بخـاری )الّصحیـح: 101/1 ]1256/3[(1 از ابوهریـره، از رسـول خدا؟ص؟ آورده اسـت: »ختـم 

پایـش را زیـن کننـد و پیـش از  کـه می فرمـود تـا چهار قـرآن بـر داوود سـبک و سـهل بـود؛ چنـدان 

کار انجـام شـود، قـرآن را ختـم می نمـود.« کـه ایـن  آن 

َقْسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری لشـرح صحیـح البخـاری: 396/8 ]412/10[( در شـرح ایـن حدیـث 

کـه گاه زمـان کوتـاه، برکـت ]و فزونـی[ می یابـد؛  گفتـه اسـت: »از ایـن حدیـث چنیـن بـر می آیـد 

گـردد.« نیـز گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث بـر آن داللت دارد  کـه کاری بسـیار در آن انجـام  چنـان 

کـه  کـه خواهـد، سـرعت بخشـد2، چنـان  کـه خـدای تعالـی زمـان را بـرای هریـک از بندگانـش 

مـکان را بـرای ایشـان چنیـن فرمایـد.«

گویـد: ایـن سـخنان چیـزی نیسـت جـز افسـانه های پیشـینیان و یاوه گویی هـای  امینـی 

ی ابن تیمّیـه  کـه بـه دسـت پندارهـای باطـل نوشـته شـده و همـۀ آن هـا نیـز فـرارو  گذشـتگان 

 و هم مذهبانـش بـوده؛ اّمـا در بـارۀ آن هـا از هیـچ یـک از ایشـان صدایـی آهسـته نیـز برنیامـده 

کـه در دفتـر  کم مایـه را سـزا بـود  و انـکار و طعنـه ای دیـده نشـده اسـت! ایـن سـخنان سسـت و 

یاهـا فراافکنـده شـوند!  گردنـد و یـا در میانـۀ در قّصه نویسـان نوشـته شـوند یـا در بیابـان دفـن 

کـه دربردارندۀ چنین خرافه هایی هسـتند  انـدوه مـن بـر آن تألیف هـای ارجمنـد و ُپربار اسـت 

کـه بدیـن سـخنان سـر تسـلیم فـرود آورده و آن هـا را شایسـتۀ یادکـرد  و نیـز بـر آن برجسـتگان 

کـه ذّره بیـن کاوش پـس از گذشـت دیرزمانی، رسـوایی  گـر ابن تیمّیـه می دانسـت  شـمرده اند. ا

ایـن سـخنان را آشـکار می کنـد، بـرای خویشـتن سـکوت را برمی گزیـد و قلمـش را از تعـّرض به 

گر  نمـاز امیرالمؤمنیـن و فرزنـدش، امـاِم نـوادۀ پیامبر، و حضرت سـّجاد؟مهع؟ بازمی داشـت. و ا

به صالح خود می اندیشید، در پیرامون این ننگ و عار نمی چرخید!

ــرای آن هــا  ــر می گفتند:›شــنیدیم و فرمــان بردیــم؛ و بشــنو و مــا را مهلــت ده.‹ هرآینــه ب گ »و ا

ــاء/46[ ــود.« ]نس ــت تر ب ــر و درس بهت

کتاب التفسیر در ذیل این آیه :»و  آتینا داود زبورا«؛ نیز در همان )164/2(]1747/4[ در احادیث االنبیاء. 1. در 

گوید:»زبان را سرعت بخشد.« یا:»زمان را بگستراَند.« که  2. سزا بود 
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ث در اسالم
َ

3. محّد

اّمت اسالمی بر این مطلب اجماع دارند که در میان این اّمت، همانند اّمت های پیشین، 

سّنی  و  شیعه  طریق  از  »مسند«  و  »صحیح«  کتاب های  در  که  چنان  بوده اند.  ث 
َ

محّد افرادی 

ث کسی است که بی آن که پیامبر باشد 
َ

آمده، پیامبر بزرگوار بدین مطلب خبر داده است. محّد

از  الهام می شود و در قلبش بهره ای  یا به وی  با او سخن می گویند  را ببیند، فرشتگان  و فرشته 

دانش به صورت الهام و مکاشفه، از سرچشمۀ برتر افکنده می گردد یا حقیقت هایی بر قلبش 

ث اراده نمود. وجود 
َ

نقش می بندد که بر جز او پوشیده است و یا معانی دیگر که می توان از محّد

افرادی که دارای چنین جایگاهی هستند، پذیرفتۀ همۀ فرقه های اسالمی است؛ اّما اختالف در 

تشخیص مصداق های آن است. شیعیان برآنند که علی امیرالمؤمنین و امامانی که فرزندان او 

ثان به شمار می روند؛ و اهل سّنت عقیده دارند که عمر 
َ

_ صلوات اهلل علیهم _ هستند، از محّد

بن خّطاب از جملۀ این افراد است. اکنون نمونه هایی از مطالب این هر دو گروه:

متن سخنان اهل سّنت

ابوهریـره  از  خّطـاب،  بـن  عمـر  مناقـب  بـاب  در   )]1349/3[  194/2 )الّصحیـح:  بخـاری 

یسـتند،  کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »در میان مردم بنی اسـرائیل که پیش از شـما می ز روایـت آورده 

کسـی  گر  که پیامبر باشـند. پس ا که فرشـتگان با آنان سـخن می گفتند، بی آن  مردانی بودند 

از آن قبیـل در اّمـت مـن باشـد، عمـر اسـت.«

ابن عّبـاس؟امهضر؟ ]آیـۀ ›و پیـش از تـو هیـچ فرسـتاده و پیامبـری نفرسـتادیم، مگـر این کـه هـرگاه آرزو 

می کـرد ]و طرحـی بـرای پیشـبرد اهـداف الهـی خود می ریخت[ شـیطان القائاتـی در آن می کـرد.‹ ]حج/52[ 

ثـی« ]یعنـی بـه جـای عبـارت »هیـچ فرسـتاده 
َ

 این گونـه[ قرائـت می کـرد: »هیـچ پیامبـر و محّد

ثی« را به کار می برد.[
َ

و پیامبری« عبارت »هیچ پیامبر و محّد

کـه  گویـد: »ایـن عبـارت پیامبـر  َقْسـَطالنی ]إرشـاد الّسـاری لشـرح صحیـح البخـاری: 99/6[ 
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کسـی ]از آن قبیـل در امـت مـن[ باشـد ]عمـر اسـت[‹ نـه بـرای تردیـد، بلکـه بـه قصـد  گـر  ›ا

گر مرا دوسـتی باشـد، فالن کس اسـت.‹ این  کـه گویی:›ا کیـد اسـت؛ همچـون ایـن سـخن  تأ

که  کمال دوسـتی اسـت، نه به این معنا  کس دارای  که تنها فالن  سـخن به معنای آن اسـت 

ثـان در میـان غیـِر ایـن اّمـِت نابرتـر، یافت 
َ

کـه محّد کار نباشـند. چـون ثابـت شـد  دوسـتانی در 

می شـده اند، پـس وجـود آنـان در ایـن اّمـِت برتـر، سـزاوارتر اسـت.«

کـه یـاد شـد، آورده اسـت: »ایـن قرائـت ابن عّبـاس  همـو در شـرح آن سـخن ابن عّبـاس 

گشـته و بـرای دیگـران از دسـت رفتـه اسـت. سـفیان بـن عیینـه در پایـان  بـرای ابـوذر ثابـت 

کتـاب الجامـع و عبـد بـن حمیـد بـا ایـن عبـارت آورده اند:›ابن عّبـاس چنیـن قرائـت می نمـود: 

ثـی نفرسـتادیم.‹«
َ

و پیـش از تـو هیـچ فرسـتاده و پیامبـر و محّد

سـند  بـا  ابوهریـره  از  غـار،  حدیـث  آوردن  از  پـس   )]1279/3[  171/2 )الّصحیـح:  بخـاری 

ثـان 
َ

کـرده اسـت: »در میـان اّمت هـای پیشـین شـما، محّد مّتصـل، از رسـول خدا؟ص؟ روایـت 

کسی از آنان باشد، عمر بن خّطاب است.« گر در این اّمت من،  بودند. ا

گفتـه  ـف 
ّ
گویـد: »مؤل َقْسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری لشـرح صحیـح البخـاری: 431/5 ]482/7[( 

گردد. خطابی  که پیامبر باشـند، سـخن صواب بر زبانشـان جاری  ثان بی آن 
َ

که محّد اسـت 

ی سـخن گفتـه شـده؛ بدیـن سـان که  کـه بـا و ث چیـزی افتـد، گویـی 
َ

کـه در قلـب محـّد گفتـه 

هـر چـه بـه خاطـرش آیـد، درسـت باشـد و هـر چـه بـه ذهنـش خطـور نمایـد، رخ دهـد. و ایـن 

جایگاهـی بلنـد از جایگاه هـای اولیـا اسـت.«

گویـد: »ایـن سـخن را  کسـی باشـد«  گـر در اّمتـم  کـه »ا همـو در بـارۀ ایـن عبـارت پیامبـر 

کـه چنیـن خواهـد  ی نمی دانسـته  گویـا و رسـول خدا؟ص؟ بـر شـیوۀ امیـد و انتظـار وقـوع آورده؛ 

قبیـل  ایـن  از  و دیگـر رخدادهـا  الجبـل‹2  یة!  ›یـا سـار شـد، و چنـان شـده اسـت.1 ماجـرای 

مشهور است.«

کرده بود. کید، و نه تردید، قلمداد  گفتار پیامبر را برای تأ که  1. بنگرید به تناقض میان این سخن وی و آن سخنش 

که این ماجرا ساختگی و دروغین است. 2. در سخن از مناقب عمر خواهد آمد 
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مسـلم )الّصحیـح ]16/5[( در بـاب فضیلت هـای عمـر، از عایشـه، از پیامبـر؟ص؟ روایـت 

گر در میـان اّمت من، از آنان  ثـان بودند؛ پس ا
َ

نمـوده اسـت: »در اّمت هـای پیـش از شـما محّد

ثان، 
َ

کسـی باشـد، عمـر بـن خّطـاب از آن جملـه اسـت.« ابن وهـب گفته اسـت: »مـراد از محّد

الهام یافتـگان اسـت.«

گفته است: »این حدیث  ابن جوزی )صفة الّصفوه: 104/1 ]277/1[( این روایت را آورده و 

عایشه  از  طریق  چندین  با  را  آن   )257/2 اآلثار:  )مشکل  ی  َطحاو ابوجعفر  و  است   اجماعی 

کرده و قرائت ابن عّباس را بدین شکل آورده است:›و پیش از تو هیچ فرستاده   و ابوهریره روایت 

زبان  بر  الهام  به  می گفت،  که  را  چه  آن  عمر؟ضر؟  گوید:›  ی  و نفرستادیم.‹  ثی 
َ

محّد و  پیامبر  و 

که عمر  می راْند.‹ سپس این سخِن روایت شده از انس بن مالک را از همین قبیل شمرده 

بن خّطاب گفت: ›پروردگارم با من در سه چیز سازگاری نمود _ یا: من با پروردگارم سازگاری 

می ساختیم.”  نمازگاه  را  ابراهیم  مقام  کاش  رسول خدا!  گفتم:“ای  که  آن  یکی   . نمودم _ 

گفتم:“ای  که  پس این آیه نازل شد:“و از جایگاه ابراهیم، نمازگاه برگزینید.”]بقره/125[ دیگر آن 

حجاب  تا  دهی  فرمان  را  آنان  کاش  درمی آیند؛  تو  زنان  نزد  ک  ناپا و  ک  پا افراد  رسول خدا! 

که زنان رسول خدا؟ص؟ با حسادت بر یکدیگر  برگیرند.” پس آیۀ حجاب نازل شد. سوم آن 

که پروردگارم زنانی  گر شما را طالق دهد، امید  گفتم:“ا بر ضّد پیامبر همدست شدند. من 

گرداَند.” پس به همین سان آیه نازل شد.‹« بهتر از شما نصیب او 

گفتـن بـه الهـام چنیـن اسـت، پـس اسـالم را بـدرود بـاد! چـه  گـر سـخن  گویـد: ا امینـی 

گزافه هـای بزرگـی بافتـه و آن را  کـه چنیـن  ناداننـد ایـن قـوم بـه مناقـب و افتخـارات؛ چنـدان 

گـر اینـان بـه مصلحت خویش بیندیشـند، باید همانند چنین سـخنی  فضیلـت شـمرده اند. ا

کرامـت  کـه در آن، فروکاسـتن از مقـام پیامبـری و آسـیب رسـاندن بـه  گیرنـد  را بـر عمـر ایـراد 

رسول خدا؟ص؟ نهفته است!

ثـان 
َ

از محّد تفسـیر مقصـود  در  »دانشـوران  گویـد:  )شـرح صحیـح مسـلم ]166/15[(  ی  نـوو

44/5
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کـه  برآننـد  نیـز  برخـی  الهام یافتـگان اسـت.  مـراد،  کـه  گفتـه  ابن وهـب  یده انـد.  ورز اختـالف 

کـه چـون گمـان ورزنـد، بـه حقیقـت می رسـند؛ گویـی در بـارۀ آن چیز  مقصـود، کسـانی اسـت 

گمانشان آمده است. برخی هم مقصود را چنین دانسته اند:  گفته شده و در  بدانان سخنی 

مـون‹ تعبیر شـده اسـت. 
َّ
گوینـد. در روایتـی نیـز از آنـان بـه ›مکل فرشـتگان بـا ایـن افـراد سـخن 

بـودن،  گـردد؛ و در محـّدث  کسـان جـاری  بـر زبـان ایـن  گوید:›سـخن درسـت  بخـاری هـم 

کرامت های اولیا ]در غیب گویی[ اثبات می شود.‹«

ثان یعنی 
َ

گفته است: »محّد ِضره: 199/1 ]245/2[(  حافظ محّب الّدین طبری )الّریاض الّنَ

که این واژه  گردد _ و خداوند بهتر داند! _ و روا است  که مطلب صواب به آنان الهام  کسانی 

گویند، اّما نه از طریق وحی،  کسان سخن  گردد، یعنی فرشتگان با این  طبق ظاهر آن معنا 

گردد. و این فضیلتی است بزرگ.« بلکه از طریق آن چه نام سخن بر آن اطالق 

ُقْرُطبی )الجامع ألحکام القرآن: 79/12 ]53/12[( گفته است: »ابن عطّیه گوید:›از ابن عّباس 

ثی نفرسـتادیم.‹ این 
َ

کـه قرائـت می نمـود: و پیـش از تـو هیـچ فرسـتاده و پیامبـر و محّد چنیـن رسـیده 

کـرده و سـفیان، از عمـرو بـن دینـار، از ابن عّبـاس روایـت  را مسـلمة بـن قاسـم بـن عبـداهلل یـاد 

ثان را عصمت یافتگان به نبّوت 
َ

گوید:›بر پایۀ قرائت ابن عّباس، محّد نموده اسـت. مسـلمه 

 یافتیـم؛ زیـرا ایشـان مطالبـی بلنـد را از خبرهـای غیب که به خاطرشـان راه یابد، بـر زبان رانند 

گوینـد، دارای  بـه صـواب تکلـم نماینـد و در آن چـه  گوینـد و  بـه حکمـت درونـی سـخن  و 

کـه عمـر گفت،  یه1. ایـن سـخن  عصمـت باشـند، همچـون عمـر بـن خّطـاب در ماجـرای سـار

خود، از برهان های بلند بر این مطلب است.‹«

1. وی ساریة بن زنیم بن عبداهلل است و ماجرای او چنین بوده که عمر؟ضر؟  او را به فرماندهی لشکری گماشت و در سال 
یه درون  که سپاه سار که سرور ما عمر خطبه می خواْند، به خاطرش راه یافت  کرد. روز جمعه  23 به سوی فارس گسیل 
گفت:»یا  کوهی قرار دارد. پس در میان خطبۀ خویش  گشته، در پی فرار است و نزدیک آنان  دره ای با دشمن رویارو 
کوه.« او این سخن را با صدای بلند بر زبان راْند و خداوند آن  کوه؛ به سوی  ساریه! الجبل الجبل: ای ساریه! به سوی 
کوه حرکت داد و از یک سو با دشمن جنگیدند و خدا ایشان را بر  گوش ساریه رساْند؛ پس سپاهش را به سوی آن  را به 

کرد. این ماجرا در حاشیۀ الجامع ألحکام القرآِن قرطبی بدین شکل آمده است. دشمن پیروز 
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حافـظ ابوزرعـه )طـرح الّتثریـب فـی شـرح التقریـب: 88/1( آن حدیـث ابوهریـره را بـا ذکـر سـند 

یسـتند،  کـه پیـش از شـما می ز و بـا ایـن عبـارت آورده اسـت: »در میـان مـردم بنی اسـرائیل 

گـر در  کـه پیامبـر باشـند، فرشـتگان بـا آنـان سـخن می گفتنـد. پـس ا کـه بـی آن  کسـانی بودنـد 

کسی باشد، عمر است.« اّمت من چنین 

ایـن را َبَغـوی )مصابیـح الّسـّنه: 270/2 ]153/4[( و سـیوطی )الجامـع الّصغیـر ]251/2[( بـا ذکـر 

ثون 
َ

کـه محّد ی )شـرح الجامـع الّصغیـر: 507/4( گفتـه اسـت: »ُقْرُطبی گفته  سـند آورده انـد. ُمَنـاو

کـه چیـزی بـر  کسـی اسـت  ث بـه معنـای الهـام یافتـه یـا راسـت پندار اسـت و او 
َ

جمـع محـّد

گـروه َبریـن ]= فرشـتگان[ در جانـش افکنـده شـود یـا بـدون  شـیوۀ الهـام و مکاشـفه، از جانـب 

کـه بخواهـد، سـخن صـواب بـر زبانـش جـاری گردد یا بی آن که پیامبر باشـد، فرشـتگان با  آن 

کـه آن را  او سـخن گوینـد یـا هـرگاه نظـری دهـد و یـا چیـزی بیندیشـد، بـه حقیقـت رسـد، گویـا 

کـه درافتـاده، ظهـور  گونـه  گفته انـد و از جهـان ملکـوت در جـان او افتـاده و بـه همـان  ی  بـه و

کـه خداونـد به هر یک از بنـدگان صالح خویـش که خواهد،  یافتـه اسـت. ایـن کرامتـی اسـت 

گر در  کـه ›ا عطـا فرمایـد و جایگاهـی بلنـد از جایگاه هـای اولیـا اسـت. و اّما این سـخن پیامبر 

کـه وجـود  گویـا بدیـن سـبب اسـت  ایشـان باشـد، عمـر اسـت.‹  از  کسـی  اّمـت مـن،  میـان 

ی پیامبـر اسـت. از ایـن رو، آن را بـا واژۀ  کـه و هماننـد بـرای او ]= عمـر[ را نفـی نمایـد؛ انـگار 

کید  گـر‹ بـه صـورت تردیـدی آورده اسـت. قاضـی گوید:›هماننـد ایـن تردیـد در داللت بـر تأ ›ا

یـد اسـت.” گوینـدۀ ایـن  گـر مـرا دوسـتی باشـد، ز کـه گویی:“ا و ویـژه بـودن، ایـن سـخن اسـت 

یـد تردیـد ورزد، بلکـه در این معنا مبالغه می کند که دوسـتی  سـخن نمی خواهـد در دوسـتی ز

ید است و از او به دیگری درنمی گذرد.‹« مخصوص ز

گر کسـی باشـد‹ بر اندکِی رخ دادن این  که ›ا گفته اسـت: »این سـخن پیامبر  نیز ُقْرُطبی 

ثان، راست پنداران 
َ

که مقصود از محّد امر و ندرت آن داللت دارد. همچنین داللت می کند 

کـه حـدس قـوی می زننـد و حدسشـان  نیسـت؛ زیـرا بسـیارند دانشـوران و حّتـی مـردم عـوام 

داشـت  نخواهـد  خصوصّیتـی  حدیـث  ایـن  دیگـر  صـورت،  ایـن  در  و  می خـورد  هـدف   بـه 
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و عمـر دارای امتیـازی نخواهـد بـود. مفـاد ایـن خبـر هرآینـه در بـارۀ عمـر تحّقـق یافتـه؛ هر چند 

رسـول خدا؟ص؟ بـه رخ دادن آن یقیـن نداشـته اسـت. ماجراهایی فراوان بـر این مطلب داللت 

یة! الجبـل‹. و درسـت ترین داللـت کننـده بـر ایـن مطلـب،  دارنـد، از جملـه ماجـرای ›یـا سـار

کـه فرمود:›همانـا خداونـد حـق را بـر  ی بـه آن اسـت؛ آن گاه  گواهـی دادن پیامبـر؟ص؟ بـرای و

زبـان و قلـب عمـر جـاری نمـوده اسـت.‹1«

ثـان پـس از روزگار 
َ

گویـد: »ایـن محّد ابن َحَجـر ]فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 40/7[ 

نخسـت اسـالم فـراوان بودنـد و حکمـت آن، افـزون شـدن شـرافت ایـن اّمـت بـه سـبب وجـود 

کـه  کـه پیامبـران بسـیار داشـتند. حـال  گردنـد  کسـانی اسـت تـا هماننـد بنی اسـرائیل  چنیـن 

ݭݭݭݭݭݭݭِ پیامبران اسـت و این اّمت دارای پیامبران بسـیار نیسـت، الهام یافتگاِن  ݫ ݫ ݫ پیامبر اسـالم، خاتمݫ

بدل پیامبران، بسیار شدند.«

تذّکر

کـه یکـی از عارفـان گفته اسـت: »از یکی از ابدال   غزالـی ]إحیـاء علـوم الّدیـن: 28/3[ گویـد 

خویـش  چـپ  سـمت  بـه  پرسـیدم؛  نفسـانی  شـهودهای  از  مسـأله ای  در بـارۀ  خـدا  مـردان  و 

ی به سـوی راسـت گرداند  کـرد و گفـت: »چـه گویـی؟ خـدای رحمتـت کنـد!« سـپس رو ی   رو

گویی؟« سـپس مرا  کرد. آن گاه، سـر بر سـینۀ خود افکند و گفت: »تو چه  و همین سـان عمل 

گفت:›پاسـخ سـؤالت  ی گرداندنـش بـه ایـن سـو و آن سـو را پرسـیدم.  گفـت. سـبب رو پاسـخ 

کـه نمی داننـد. پـس از قلـب خـود  گفتنـد  را نمی دانسـتم؛ پـس از دو فرشـته پرسـیدم. هـر دو 

گفتـه  کـه او از آن دو داناتـر اسـت.« آن گاه، غزالـی  گفـت؛ دیـدم  سـؤال نمـودم و او پاسـخم 

اسـت: »گویـا همیـن اسـت معنـای آن حدیـث.«

کـه فرشـتگان بـا آنان سـخن  پژوهشـگران البـه الی شـرح حال نامه ها، گروهـی را می یابنـد 

گفته اند؛ همچون: عمران بن حصین خزاعی )د.52(. ابوعمر )االسـتیعاب: 455/2 ]1208/3[( 

1. واقعیـت بیرونـی نـه تنهـا ایـن خبـر را تصدیق نمی کند، بلکه تاریخ صحیـح و زندگی نامۀ عمر که در صفحات کتاب ها 
و فرهنگ نامه ها ثبت شـده، آن را تکذیب می نماید.
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ی سـخن می گفته انـد، تـا  کـه او فرشـتگان نگاهبـان را می دیـده و آنـان بـا و بـا ذکـر سـند آورده 

یـاد  نیـز  را ابن َحَجـر )االصابـه: 26/3(  ایـن  ی داغ نهـاده شـد.  بـر و کـه ]بـرای معالجـه[  آن گاه 

نموده است.

ی سـالم می دادنـد  گفتـه اسـت: »فرشـتگان بـر و  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 60/8 ]66/8[( 

ی قطع گشـت. سـپس اندکی پیش از مرگش  و چون بر او داغ نهاده شـد، سـالم دادنشـان به و

بازگشـتند و بر او؟ضر؟  سالم می دادند.«

بـر  فرشـتگان  سـالم  صـدای  ی  »و اسـت:  آمـده   )]249/1[  58/1( هـب 
ّ

الذ شـذرات  در  نیـز 

خویـش را می شـنید و چـون بـا آتـش بـر او داغ نهادنـد، تـا یـک سـال صـدای آنـان را نشـنید؛ 

گرامی داشت و آن حال را به او بازگرداْند.« ی را  سپس خداوند و

در  مـّزی  ابوحّجـاج  و  90/1(؛  التقریـب:  شـرح  فـی  الّتثریـب  )طـرح  عراقـی  حافـظ  همچنیـن 

کـه در تلخیـص آن )ص250(1 آمـده _ ماجـرای سـالم  تهذیـب الکمـال فـی أسـماء الرجـال _ چنـان 

)صفـة  ابن جـوزی  و   ]11/7 الکبـری:  ]الطبقـات  ابن سـعد  کرده انـد.  یـاد  را  او  بـر  فرشـتگان  دادن 

در  ابن َحَجـر  را  ایـن  او دسـت می دادنـد.«  بـا  »فرشـتگان  گفته انـد:   )]682/1[  283/1 الّصفـوه: 

اسـت. کـرده  یـاد   )]112/8[  126/8 الّتهذیـب:  )تهذیـب 

نیــز از جملــۀ ایشــان، ابوالمعالــی صالــح )د.427( اســت. حافــظ ابن جــوزی )صفــة 

الّصفــوه: 280/2 ]496/2[؛ المنتظــم: 136/9 ]82/17[( و حافــظ ابن َکثیــر )البدایــة و الّنهایــه: 163/12 

کــه در مــاه رمضــان، ابوالمعالــی را تنگدســتی ســختی رخ داد؛  ]200/12[( بــا ذکــر ســند آورده انــد 

گویــد: »چــون  گیــرد.  کــه نــزد مــردی از خویشــاوندان خــود رود و از او چیــزی وام  پــس بــر آن شــد 

کــردم، پرنــده ای فــرود آمــد و بــر شــانه ام نشســت و گفــت:›ای ابوالمعالــی! مــن فــالن  ی  قصــد و

ــزد  یــم.‹ پــس در همــان حــال، آن مــرد ن ــو می آور ــزد ت ــرو؛ مــا، خــود، او را ن ــزد او ن ــو ن فرشــته ام. ت

مــن شــتافت.«

1. بنگرید به: خالصة تذهیب تهذیب الکمال تألیف خزرجی: 300/2�

)73)



73 کنی، روزگارت شگفتی نمایاَند! هرچه زیست 

ثان بودند. 
َ

ابوسـلیمان خّطابـی گفته اسـت: »پیامبـر؟ص؟ فرمود:›در میان اّمت هـا، محّد

کسـی  گر در این روزگار  که ا گویم  کسـی در اّمت من باشـد، عمر اسـت.‹ و من  گر چنین  پس ا

یخ بغداد: 113/9( باشـد، ابوعثمان مغربی اسـت.« )تار

بغــدادی  خطیــب  ناقــد.  ابویحیــی  بــا  یــه  حور گفتــن  ســخن  اســت  قبیــل  همیــن  از 

ّیــا بــن یحیــی ناقــد )د.285( _ یکــی از محّدثــان حّجــت و ثقــه  و ابن جــوزی، از ابویحیــی زکر

یــه ای از خداونــد خریــدم.  گفــت: »بــا چهارهــزار ختــم قــرآن، حور کــه  _ بــا ذکــر ســند آورده انــد 

گفت:›بــه عهــد  کــه  یــه صدایــی شــنیدم  چــون ختــم واپســین بــه پایــان رســید، از آن حور
که خریدی.‹«1 کنون من همان زنم  خویش وفا نمودی. ا

این بود سخنان اهل سّنت؛ و اّما:

سخنان شیعیان

صــول الکافــی: ص84 ]177/1[( بــا عنــوان »بــاب تفــاوت میــان رســول 
ُ
کلینــی )أ ثقــة  االســالم 

ث«، چهــار حدیــث بــا ذکــر ســند آورده اســت. یکــی از آن هــا، حدیثــی اســت 
َ

و نبــی و محــّد

کــه بــا ســندش از ُبریــد، از امــام باقــر و امــام صــادق _ صلــوات اهلل علیهمــا _ در بارۀ ســخن خدای؟زع؟ 

ــل  ــّج/52[ نق ــتادیم.« ]ح ــی _ نفرس ث
َ

ــری _ و محّد ــتاده و پیامب ــچ فرس ــو هی ــش از ت ــج: »و پی ــورۀ ح در س

لفــظ  وجــود  ]یعنــی  قرائــت  گونــه  ایــن  شــوم!  »گفتم:›فدایــت  گویــد:  ُبریــد  اســت.  کــرده 

ث چیســت؟‹ 
َ

ث« در آیــه[ از آِن مــا نیســت.2 تفــاوت میــان رســول و نبــی و محــّد
َ

»محــّد

کــه  گــردد و بــا او ســخن گویــد. نبــی آن اســت  ی آشــکار  کــه فرشــته بــر و فرمود:›رســول آن اســت 

ث آن 
َ

گردآیــد. محــّد فرشــته را در خــواب خویــش بینــد. چــه بســا نبــّوت و رســالت در یــک َتــن 

ــت  ــد نیک حال گفتم:›خداون ــد.‹  ی را نمی بین ــا و ــنود، اّم ــته را می ش ــدای فرش ــه ص ک ــت  اس

کــه در خــواب دیــده، حــق اســت و از جانــب فرشــته  گرداَنــد! چگونــه می توانــد بدانــد آن 

یـخ بغـداد: 462/8؛ المنتظـم: 8/6 ]386/12[؛ صفـة الّصفـوه: 234/2 ]414/2[؛ مناقـب احمـد بـن  1. بنگریـد بـه: تار
حنبـل تألیـف ابن جـوزی: ص510 ]ص679[.

گذشت، این قرائت ابن عّباس است. که  2. چنان 
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کار توفیقــش دهــد تــا آن را بدانــد. هرآینــه خــدای؟زع؟ بــا  اســت؟‹ فرمود:›خداونــد بدیــن 

کتاب ها را و با پیامبرتان، پیامبران را پایان بخشید.‹« کتاب شما، 

ث 
َ

کـه بـا همیـن بیـان، میـان نبـی و رسـول و محـّد کافـی حدیثـی دیگـر آمـده  نیـز در اصـول 

کـه در آن دو، به  تفـاوت نهـاده اسـت. دو حدیـث نیـز بـا همیـن فرق گـذاری موجودنـد؛ جز این 

کـه از امـام باقـر؟ع؟  ث »امـام« آمـده اسـت. یکـی از آن دو، از زراره روایـت شـده 
َ

جـای محـّد

در بـارۀ سـخن خداونـد _ عّز و جـّل _ : »و او رسـولی بـود پیامبـر.« پرسـید: »رسـول کیسـت و نبـی 

که در خواب خویش، فرشـته را می بیند و صدایش  کدام اسـت؟« امام فرمود: »نبی آن اسـت 

که صدای فرشـته را می شـنود و خود او  را می شـنود؛ اّما خودش را نمی بیند. رسـول آن اسـت 

»و پیـش از تـو هیـچ فرسـتاده و پیامبـری   را نیـز می بینـد.« سـپس امـام ایـن آیـه را تـالوت فرمـود: 

ثی _ نفرستادیم.«
َ

_ و محّد

روایـت دیگـر از اسـماعیل بـن مـرار اسـت. او گوید که حسـن بـن عّباِس معـروف، به امام 

کـه تفـاوت میـان رسـول و نبـی و امام چیسـت.«  رضـا؟ع؟ نوشـت: »فدایـت شـوم! مـرا خبـر ِده 

کـه جبرئیـل؟ع؟ بـر  امـام نوشـت _ یـا فرمـود _ : »تفـاوت میـان رسـول و نبـی و امـام آن اسـت 

ی وحی نـازل می گردد. چه  رسـول نـازل می شـود و او می بینـدش و صدایـش را می شـنود و بـر و

کـه او را در خـواب دیـد.  کـه رسـول، آن فرشـته را در خـواب بینـد؛ همچـون ابراهیـم؟ع؟  بسـیار 

که صدایش را بشـنود.  گاه خوِد او را می بیند، بی آن  گاه سـخن فرشـته را می شـنود و  اّما نبی 

کـه صـدای فرشـته را می شـنود و خـودش را نمی بینـد.« و امـام آن اسـت 

کافـی ]176/1 و 271[ آمده اسـت. نیز کلینی  صـول 
ُ
ایـن اسـت همـۀ آن چـه در ایـن بـاب از أ

ثـان و تفهیم یافتگان هسـتند« پنج 
َ

)همـان: ص135 ]ص270[( در بابـی بـا عنـوان »امامـان، محّد

باقـر؟ع؟  »امـام  گویـد:  کـه  اسـت  أعیـن  بـن  از حمـران  آن هـا،  از  یکـی  اسـت.  آورده  حدیـث 

گفتم:›مطلبـی  ث بـود.‹ مـن نـزد یـاران هم مذهـب خویـش رفتـم و 
َ

فرمود:›همانـا علـی محـّد

کـه فرمود:  شـگفت برایتـان آورده ام!‹ گفتنـد:›آن چیسـت؟‹ گفتـم:›از امـام باقـر؟ع؟ شـنیدم 
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کـس بـا او  کـه چـه  ی نپرسـیدی  گفتنـد:›کار شـگفتی نکـردی! آیـا از و ث بـود.‹ 
َ

علـی محـّد

فرمـودی،  آن چـه  در بـارۀ  یارانـم  بـا  گفتم:›مـن  و  بازگشـتم  ی  نـزد و پـس  سـخن می گفـت؟‹ 

او  بـا  کـس  کـه چـه  ی نپرسـیدی  از و آیـا  گفتنـد:“کار شـگفتی نکـردی!  آنـان  گفتـم.  سـخن 

سـخن می گفـت؟”‹ امـام بـه مـن فرمود:›فرشـته بـا او سـخن می گفـت.‹ گفتم:›مقصـود شـما 

ی پیامبـر بـود؟‹ امـام دسـتش را بـه نشـانۀ نفـی تـکان داد و فرمود:›یـا ماننـد یـار  کـه و آن اسـت 

سـلیمان یـا همچـون هم سـخن موسـی و یـا چـون ذوالقرنیـن. آیـا ایـن سـخن بـه شـما نرسـیده 

که در میان شما، همانند او ]= ذوالقرنین[ هست؟‹« است 

کـه علـی،  کـه چکیـدۀ آن چنیـن اسـت  کافـی ]ص270[ حدیثـی دیگـر آمـده  صـول 
ُ
نیـز در أ

امیرالمؤمنیـن، قاتـل خویـش را می شـناخت و مسـائل مهّمـی کـه در بـارۀ آن هـا بـا مردم سـخن 

می گفـت، می دانسـت؛ بـر پایـۀ ایـن سـخن خداوند _ یادش عزیز بـاد! _ : »و پیش از تو هیچ فرسـتاده 

ثـی _ نفرسـتادیم.«
َ

و پیامبـری _ و محّد

در همـان مأخـذ ]270/1[ دو حدیـث دیگـر نیـز هسـت. یکی چنین اسـت: »همانا اوصیای 

ث هسـتند.« و حدیـث دیگـر ایـن اسـت: »امامـان، دانشـوران و راسـتگویان 
َ

 محّمـد؟ص؟ محـّد

ث 
َ

ثـان هسـتند.« در همـان جـا، حدیـث پنجـم در بـارۀ معنـای محـّد
َ

و تفهیم یافتـگان و محّد

کتاب الکافی،  ی صدای فرشـته را می شـنود و خودش را نمی بیند. در این باب از  که و اسـت 

کردیم، حدیث دیگری نیست. جز آن چه یاد 

روایـت  ابوعبـداهلل؟ع؟  از  سـند  ذکـر  بـا  ]ص408-407[(  ص260  )األمالـی:  الّطائفـه  شـیخ 

ی گوید: »گفتم:›نشـانۀ  ث بـود.« راو
َ

ث بـود و سـلمان نیز محّد
َ

نمـوده اسـت: »علـی؟ع؟ محـّد

ث چیسـت؟‹ فرمود:›فرشـته بـر او درآیـد و چنیـن و چنـان در قلبـش بنـگارد.‹«
َ

محـّد

که در قلبش  کسـی اسـت  که فرمود: »از ما  نیز با سـندش از ابوعبداهلل؟ع؟ روایت نموده 

که در قلبش انداخته می شـود؛ و از ما کسـی  چیزی نقش بسـته می شـود؛ و از ما کسـی اسـت 

اسـت که فرشـته با او سـخن گوید.«
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گفتم:›ایـن  ی بـا سـندش از حـرث نصـری آورده اسـت: »بـه ابوعبـداهلل؟ع؟  همچنیـن و

یابـد؟‹ فرمـود:›در قلبـش  کجـا آن را در از امـام چیـزی پرسـند و او جوابـش را ندانـد، از  کـه 

گفتند:  گردد.‹« نیز به ابوعبداهلل؟ع؟  گوشـش چیزی دمیده  چیزی نقش بسـته می شـود یا در 

کـه از امـام چیـزی پرسـند، چگونـه پاسـخ دهـد؟« فرمـود: »بـا الهـام و ]یـا[ شـنیدن از  »آن گاه 

فرشـته و چـه بسـا بـا هـر دو.«

کـرده  بـا ذکـر سـند از حمـران بـن أعیـن روایـت  صّفـار )بصائـر الّدرجـات ]ص366-365[( 

ث بوده اسـت؟‹ فرمـود:›آری.‹ 
َ

اسـت: »بـه ابوجعفـر؟ع؟ گفتم:›آیـا مـرا نگفتـی کـه علی محّد

ی نبی یا رسـول  گفتم:›چـه کـس بـا او سـخن می گفـت؟‹ فرمود:›فرشـته.‹ گفتم:›گویی که و

ی همچـون یـار سـلیمان و هم سـخن موسـی و ذوالقرنیـن بـود.  بـود؟‹ فرمود:›نـه؛ بلکـه َمَثـل و

ی پیامبـر بـود؟”  گفتند:“آیـا و کـه از علـی در بـارۀ ذوالقرنیـن پرسـیدند و  آیـا تـو را خبـر نرسـیده 

ید؛ و با  ی دوسـتی ورز کـه خدا را دوسـت داشـت و خـدا هم با و فرمود:“نـه؛ بلکـه بنـده ای بـود 

کـرد و خـدا هـم بـا او خیرخواهانـه رفتـار نمـود.”‹« خـدا خالصانـه رفتـار 

گفتم:›جایگاه  باقر؟ع؟  امام  »به  است:  کرده  روایت  حمران  از  خویش  سند  با  صّفار  نیز 

عالمان ]= امامان[ کدام است؟‹ فرمود:›همچون ذوالقرنین و  یار سلیمان و هم سخن داوود.‹«

گفتم:›جایـگاه  همـو بـا سـندش از ُبریـد آورده اسـت: »بـه امـام باقـر و امـام صـادق؟امهع؟ 

یـد؟‹ فرمود]ند[:›همچـون یار  شـما چیسـت؟ از میـان گذشـتگان، بـه چـه کـس شـباهت دار

کـه عاِلـم بودنـد، اّمـا نبـی نبودنـد.‹« موسـی و ذوالقرنیـن 

گفتم:›جایگاه امامان  ی با سندش از عّمار روایت نموده است: »به ابوعبداهلل؟ع؟  نیز و

آیا ایشان نبی هستند؟‹ فرمود:›نه؛ بلکه آنان عاِلمانند و جایگاهشان همچون  چیست؟ 

ذوالقرنین در دانش خویش و نیز همچون جایگاه هم سخن موسی و یار سلیمان است.‹«

کنده  این بود بخشی از روایات شیعه در این زمینه که به فراوانی در کتاب های ایشان1 پرا

1. این روایت ها را عالمه مجلسی )بحار األنوار ]66/26؛ 140/40 و 142[( گردآورده است.
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ی شیعیان، خواه 
ّ
است و آن چه آوردیم، عنوان های آن بود. مفاد این روایت ها همان نظرّیۀ کل

ث 
َ

که از این قرار اسـت: در میان این اّمت، افرادی محّد پیشـینیان و خواه پسـینیان، اسـت 

ک،  که در اّمت های پیشین بوده اند. امیرالمؤمنین و فرزندانش، امامان پا هستند، همچنان 

ث هسـتند و پیامبـر بـه شـمار نمی رونـد. ایـن وصـف ویـژۀ مقـام آنان نیسـت 
َ

 دانشـورانی محـّد

و سـلمان  بزرگـوار،  پیامبـر  بلکـه حضـرت صّدیقـه، دخـت  ایشـان منحصـر نمی گـردد؛  بـه  و 

ثی امام 
َ

ث هسـتند؛ اّما هـر محّد
َ

ک، محـّد ث بوده انـد. آری؛ همـۀ امامـان پـا
َ

فارسـی هـم محـّد

کـه بـه یکـی از روش هـای سـه گانۀ برشـمرده شـده در احادیـث  ث کسـی اسـت 
َ

نیسـت. محـّد

یابـد. آن چـه شـیعیان بـدان اعتقـاد دارنـد، همیـن اسـت و بـس. پیشـین، چیزهـا را در

ث. چنان 
َ

ایـن بـود منتهـای سـخن نزد اهل سـّنت و شـیعیان و گفتـار آنان در بارۀ محـّد

کـه می بینیـد، هیـچ اختالفـی میـان آن دو نیسـت و در ایـن زمینـه، شـیعیان سـخنی ندارنـد 

کـه شـیعیان، عمـر بـن  کـه دیگـر مذهب هـای اسـالمی بـدان قائـل نباشـند؛ مگـر در ایـن بـاب 

کنون  یـخ ثبت اسـت و ا کـه در صفحـات تار ثـان نمی شـمرند؛ زیـرا سـیرۀ او 
َ

خّطـاب را از محّد

کنـون آیـا  گونـه حکـم می کنـد. ا ی، همیـن  در صـدد بحـث از آن نیسـتیم1، از جهـت علـم و

گروهـی از باورمنـدان بـه  ث، بـرای 
َ

کـه ایـن سـخِن پذیرفتـه شـده در بـارۀ محـّد عاقالنـه اسـت 

آن، فضیلـِت واال بـه شـمار آیـد و بـرای گروهـی دیگـر، گمراهـی و کاسـتی؟ بـه خدا سـوگند که 

چنین نیسـت!

کنـون بـا مـن همـراه شـوید تـا از ریشـۀ نفـاق و بـذر فسـاد در میـان جامعـه، دروغ زن بـزرگ  ا

حجـاز، عبـداهلل قصیمـی، بپرسـیم کـه چگونه در کتابش الّصراع بین اإلسـالم و الوثنّیه بر آن اسـت 

می شـود  وحـی  بدانـان  و  می رونـد  شـمار  بـه  پیامبـر  بیـت،  اهـل  امامـان  شـیعیان،  نـزد   کـه 

کـه فرزنـدان  و فرشـتگان بـر ایشـان وحـی نـازل می نماینـد و شـیعیان بـرای فاطمـه و امامانـی 

اوینـد، همـان مقامـات و مراتـب پیامبران را اّدعا دارند؟ همۀ اسـتناد او در این زمینه به همان 

د ششم خواهد آمد.
ّ
1. گفتار در این زمینه، به خواست خدا در مجل
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نامـۀ حسـن بـن عّبـاس اسـت کـه از کافـی نقل شـد و او در کتـاب خویش )ص47( آورده اسـت. 

کـه اندیشـه های  کـه ایـن گونـه افتراهـا و دروغ بسـتن ها بـر اّمتـی بـزرگ  مگـر ایـن کـودن نمی دانـد 

درسـتش در همـه سـوی دنیـا گسـترش یافتـه، ]راه بـه جایـی نمی بـرد؛ زیـرا اندیشـۀ آنـان در ایـن 

ث کـه در کتاب عزیز 
َ

زمینـه[ چیـزی نیسـت جـز خالصـه و مضمون همان سـخن دربـارۀ محّد

گفتـن فرشـتگان بـا امامـان اهـل بیـت و مادرشـان، فاطمـۀ بتـول؛  خداونـد آمـده، و نیـز سـخن 

که مقتضای اسـتدالل خوِد او ]به روایِت کافی،[ همین اسـت و همۀ مسـلمانان در این  چنان 

خّطـاب  بـن  عمـر  گویـد  کـه  اسـت  سـزاوار  را  شـیعه  فـرد  حـال،  ایـن  در  آیـا  یکسـانند؟   بـاور 

ث هسـتند، از نظـر ایشـان پیامبـر بـه شـمار 
َ

کـه بـه اّدعـای اهـل سـّنت، محـّد کسـان دیگـر  و 

شـیعیان،  البّتـه  می نماینـد؟  وحـی  بدانـان  فرشـتگان  و  می شـود  وحـی  آنـان  بـر  و  می رونـد 

دانشـورانی حکیـم هسـتند و عواطـف دیگـران را بـا دروغ زنـی و پرده پوشـی و سـخن نادرسـت، 

گرایـش درسـت علـوی و پیـروان آداب  نمی خراشـند. از هیـچ یـک از دارنـدگان روح تشـّیع و 

گزاف مّتهم نماید؛ و از ایشـان دور باد  که اّمتی بزرگ را با سـخنان بس  جعفری شـنیده نشـده 

که نام نیک خود را با دروغ و بهتان بیاالیند و اّمت ها را به آن چه از آن مبّرایند، مّتهم سـازند! 

کـه امامـان، عاِلماننـد و نـه انبیـا، در دسـترس ایـن مـرد نبـوده  آیـا آن سـخنان صریـح شـیعیان 

که َمَثل امامان همچون هم سـخن موسـی  اسـت؟ آیا آن احادیث به صراحت بیان نمی کنند 

کـه ایـن مـرد آن را وارونـه بـه  کافـی  و یـار سـلیمان و ذوالقرنیـن اسـت؟ آیـا در همـان بـاب از اصـول 

شـیعیان نسـبت داده، سـخن امـام باقـر و امـام صـادق نیامـده کـه فرمودنـد: »همانـا خداونـد بـا 

کتابتان، کتاب ها را و با پیامبرتان، پیامبران را پایان بخشید.«؟

آری؛ ایـن مـرد همـۀ این هـا را دیـده، اّمـا از کـوزه همـان برون تراود که در اوسـت! زادۀ روح 

گرایش هـای باطـل آن، شـیفتۀ وقاحـت و فرومایگـی اسـت و از سـخن  پلیـد امـوی و دارنـدۀ 

کـه همچـون افعـی، شـر  ک و دشـنام زشـت جـدا نمی شـود. سـزاوار امـوی همیـن اسـت  ناپـا

گویـد و بهتـان زنـد و حرمـت مسـلمانان را بـدرد و آنـان را بـه زبـان تیـز خویـش  بینگیـزد و دروغ 

ی از پیشـینیان خـود و بـر عـادت موروثـی اش، بر اهـل بیت و شیعیانشـان افترا  بگـزد و بـه پیـرو

)79)



79 کنی، روزگارت شگفتی نمایاَند! هرچه زیست 

کوشـش  کار او بصیـرت یابنـد و  یـم تـا پژوهنـدگان بـر  بنـدد. مـا عیـن سـخن ایـن مـرد را می آور

کندن صفوف اّمت و شکسـتن وحدت مسـلمانان با بهتان و سـخن دروغ،  بسـیارش را در پرا

گوید: ی )الّصراع بین اإلسالم و الوثنّیه: 1/1(  ببینند. و

که بر آنان وحی می شود. در الکافی ]176/1[ آمده  کسانی هستند  »نزد شیعیان، امامان 

که حسن بن عّباس به امام رضا نوشت:›تفاوت میان رسول و نبی و امام چیست؟‹  است 

ی  گفت:›جبرئیل بر رسول نازل می شود و او می بیندش و صدایش را می شنود و بر و امام 

که  گاه خوِد او را می بیند، بی آن  گاه سخن فرشته را می شنود و  وحی نازل می گردد. اّما نبی، 

که صدای فرشته را می شنود و خودش را نمی بیند.‹ نیز  صدایش را بشنود. و امام آن است 

که از  کاری نکرده اند و نکنند، مگر به سفارش و فرمانی از خدا  که امامان هیچ  گفته  کلینی 

کتاب، چندین سخن دیگر با همین مضمون هست. پس  مرز آن درنمی گذرند. در همین 

که بر آنان وحی می شود و نیز رسوالنند، زیرا خداوند به آنان  نزد شیعیان، امامان، پیامبرانند 

که آن چه را بر ایشان وحی می شود، به مردم برسانند.« امر نموده 

کـه  ـد نخسـت آوردیـم 
ّ
نیـز همـو )الّصـراع بیـن اإلسـالم و الوثنّیـه: 35/2( گفتـه اسـت: »در مجل

 شـیعیان اّدعـا دارنـد بـر امامـان اهـل بیـت وحـی می شـود و فرشـتگاْن وحـی را از جانـب خـدا 

کاری  کـه امامـان هیـچ  گذشـت  و از آسـمان بـر ایشـان فـرود می آورنـد. همچنیـن سـخن آنـان 

کـه نـزد آنـان،  گذشـت  نکننـد و هیـچ سـخنی نگوینـد، مگـر بـا وحـی از سـوی خداونـد. نیـز 

کنندۀ وحی  که محّمد فرشـتۀ نازل  ی آن اسـت  تفاوت محّمد رسـول خدا و اماماِن از نسـل و

بـر خویـش را می دیـده، اّمـا امامـان وحـی و صدای فرشـته و گفتـارش را می شـنوند و خودش را 

نمی بیننـد. ایـن اسـت تفـاوت نبـی و امـام، و رسـوالن و امامـان نـزد شـیعیان؛ و ایـن تفـاوت 

حقیقـی نیسـت؛ زیـرا در نظـر آنـان، امامـان اهـل بیـت همـان انبیـا و رسـوالن بـه همـۀ معنـای 

ی رسـالتی را  کـه خداوند بـر و کـه نبـِی رسـول همـان انسـانی اسـت  نبـی و رسـول هسـتند، چـرا 

وحـی نمـوده و او را بـه تبلیـغ و نشـر آن مأمـور سـاخته اسـت، خـواه وحی خداوند بـر او از طریق 

ی آن واسـطه را ببینـد و خـواه نبینـد، بلکـه  فرشـته باشـد و خـواه بـدون واسـطه، و نیـز خـواه و

51/5

)80)



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 80

یابد. این اسـت معنای نبِی رسـول؛ و به باور همگان،  تنها صدایش را بشـنود و سـخنش را در

گوینـد: رسـول، انسـانی  کـه  دیـدن فرشـته در حقیقـت ایـن معنـا اثـری نـدارد. از ایـن رو اسـت 

کـه بـر او وحـی  گـردد و بـه رسـاندن آن امـر یابـد؛ و نبـی، انسـانی اسـت  ی وحـی  کـه بـر و اسـت 

شـود و بـه رسـاندنش فرمـان نیابـد؛ و دیـدن فرشـته را در حقیقـت معنـای نبـی و رسـول داخـل 

بـرای  پـس شـیعیان  نـدارد؛  ایـن مطلـب اختالفـی  از مسـلمانان در  یـک  ندانسـته اند. هیـچ 

یند، همان معانی و حقایق انبیا و رسـوالن را مّدعی هسـتند.  که فرزندان او فاطمه و امامانی 

آنـان اّدعـا می کننـد که امامان معصومند و بر ایشـان وحی می شـود و فرشـتگان رسـالت هایی 

مـردگان  کـردن  زنـده  کمترینـش،  کـه  و دارای معجزاتـی هسـتند  فـرود می آورنـد  ایشـان  بـر  را 

کتاب های خویش یاد می کنند.« که آن را در برترین  است؛ چنان 

»جز این نباشد که کسانی دروغ می بافند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ و آنانند دروغگویان.« 

]نحل/105[

گاهی امامان شیعه از غیب 4. آ

کینـۀ شـیعیان و امامانشـان را در دل نهفته انـد، همـواره در بـارۀ علـم امامـاِن  کـه  کسـانی 

خانـدان پیامبـر _ صلـوات اهلل علیـه و علیهـم _ قیل و قال کرده اند و هر یک از ایشـان گفتاری غریب 

بـر نادانـی خـود برهـان  گام برمـی دارد و  کورکورانـه  دارد و سـخن باطـل خویـش را می آرایـد و 

کـه از میـان مذهب هـای اسـالمی، تنهـا شـیعیان بـر ایـن باورنـد و جـز ایشـان  گویـی  مـی آورد؛ 

گویـد؛ پـس بـه همیـن سـبب، سـزاوار هـر  کـه در بـارۀ پیشـوایان مذاهـب چنیـن  کسـی نیسـت 

دشنام و غرض ورزی و عیب جویی هستند!

کفایـت  در ایـن زمینـه، آن چـه قصیمـی )الّصـراع بیـن اإلسـالم و الوثنّیـه: صفحـۀب( بربافتـه، 

ی ایـن اسـت: »نـزد شـیعیان، امامـان همـه چیـز را می داننـد و هـرگاه  کنـد. عنـوان سـخن و

کـه چیـزی را بداننـد، خداونـد بـه ایشـان علـم می دهـد. آنـان از زمـان مـرگ خویـش  خواهنـد 

گذشـته و هرچـه پیـش آیـد، نـزد آنـان  ِ هرچـه  ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ گاهنـد و جـز بـه اختیـار خـود، نمی میرنـد. علـمݫ آ
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اسـت و هیـچ چیـز بـر ایشـان پوشـیده نماَند. این سـخن در الکافـی تألیف کلینـی )ص125 و 126( 

آمده است.«

کتاب، سخنان دیگر به همین مفاد یافت می شود:  گفته است: »در همین  ی  سپس و

گاهی از آن چه گذشته و آن چه پیش خواهد آمد، با خداوند  امامان در داشتن علم غیب و آ

کــه پیامبــران  ــا همــۀ مســلمانان می داننــد  ــد. اّم ــان پوشــیده نمی مان ــر آن  شــریکند و چیــزی ب

ــر و بیــرون  ــد شــریک نیســتند و ســخن های متوات ــا خداون و رســوالن در داشــتن علــم غیــب ب

ــدۀ  ــی دانن کس ــدا  ــز خ ــه ج ک ــود  ــت می ش ــوایان یاف ــار پیش گفت ــّنت و  ــاب و س کت ــمار در  از ش

ــت ... .« ــب نیس غی

گاهـی از آن چـه وراِی جهـان مـاّده و آشـکار اسـت _  پاسـخ: دانسـتن غیـب _ یعنـی آ

همچـون خبـری در بـارۀ آن چـه گذشـته و آن چـه پیـش خواهـد آمـد، امـری اسـت روا و ممکن 

جهـان  از  کـه  کسـی  هـر  بـرای  کـه  آشـکار  چیزهـای  دانسـتن  هماننـد  انسـان ها؛  همـۀ  بـرای 

گیری از  گاه بـا فرا کـه آن را ندیـده، رخ دهـد، از ایـن طریق که عاِلمی آ گذشـته یـا دنیـای آینـده 

گاه شـود. در  سرچشـمۀ پنهـان و آشـکار، بـه او خبـر دهـد و یـا از طریق هـای معقول دیگر از آن آ

گاهی شـان در  ایـن میـان، هیـچ مانعـی از چنیـن علمـی وجـود نـدارد. امـا مؤمنـان، بیشـتر آ

کتاب هـا و رسـوالنش و روز  زمینـۀ عالـم غیـب اسـت؛ یعنـی ایمـان بـه خـدا و فرشـتگانش و 

قیامـت و بهشـت و دوزخـش و مالقـات بـا او و زندگـی پـس از مـرگ و برانگیختـه شـدِن روز 

یـان و قصرهـا و پسـرکان بهشـتی و آن چـه  قیامـت و دمیـده شـدن در صـور و حسابرسـی و حور

تـا پایـان آن چـه مؤمنـان بـدان ایمـان دارنـد و آن را راسـت  در رسـتاخیز بـزرگ رخ می دهـد، 

کتـاب عزیـز خداونـد، نـام غیـب بـر آن هـا اطـالق  می شـمارند. همـۀ این هـا غیـب اسـت و در 

ی، خـدای تعالـی در ایـن سـخن خویـش، مؤمنـان را چنیـن می شناسـاَند:  شـده و از همیـن رو

که به غیب ایمان دارند.« ]بقره/3[ »کسانی 

که از پروردگار خویش در غیب می ترسند.« ]انبیاء/49[ نیز فرماید: »آنان 
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از پروردگارشـان در غیـب می ترسـند.«  کـه  را بیـم می دهـی  کسـانی  تـو  کـه  ایـن نیسـت  »جـز  نیـز:  و 

]فاطر/18[

کنـد و از خـدای رحمـان  کـه ایـن ذکـر را پیـروی  کسـی را بیـم می دهـی  کـه تـو  و نیـز: »جـز ایـن نیسـت 

در غیـب بترسـد.« ]یـس/11[

که از خدای رحمان در غیب بترسد.« ]ق/33[ کس  و نیز: »آن 

که از پروردگارشان در غیب می ترسند، ایشان را آمرزش است.« ]ملک/12[ کسانی  و نیز: »همانا 

کـــه خـــدای رحمـــان بنـــدگان خـــود را بـــه غیـــب وعـــده داده اســـت.«  ــز: »بهشـــت هایی پاینـــده  و نیـ

ــم/61[ ]مریـ

مقـام نبـّوت و رسـالت بـرای نبـی و رسـول اقتضـا دارد کـه افـزون بـر آن چـه مؤمنـان از غیب 

گاه باشـد. سـخن خـدای تعالـی بـه همیـن نکتـه اشـاره  می داننـد، از زوایـای دیگـر بـه غیـب آ

کـه بـدان دلـت را برجـای  می نمایـد: »و همـۀ آن چـه از خبرهـای پیامبـران بـر تـو می گوییـم، چیـزی اسـت 

و اسـتوار بداریـم؛ و تـو را در ایـن ]سرگذشـت ها[ آن چـه حـق اسـت و مؤمنـان را پنـد و یـادآوری اسـت، آمـده 

اسـت.« ]هـود/120[

خبــر  از  پــس  و  نمــوده  بازگــو  پیامبــرش  بــرای  را  قّصه هــا  خداونــد  ســبب،  همیــن  بــه 

کــه آن را بــه تــو وحــی می کنیــم.«   دادن از قّصــۀ مریــم، فرمــوده اســت: »ایــن از خبرهــای غیــب اســت 

]آل عمران/44[

که به تو وحی می کنیم.«  و پس از بیان قّصۀ نوح، فرموده است: »این از خبرهای غیب است 

]هود/49[

و نیـز پـس از قّصـۀ بـرادران یوسـف، فرمـوده اسـت: »آن از خبرهـای غیـب اسـت که بـه تو وحی 

می کنیم.« ]یوسـف/102[

ایـن گونـه علـم غیـب ویـژۀ رسـوالن اسـت و جـز ایشـان از آن بهـره ندارنـد و خـدای تعالی 
گاه نمی کند، مگـر آن  را که به  بـر آن تصریـح نمـوده اسـت: »دانـای غیـب اسـت و کسـی را بـر غیب خـود آ

پیامبری پسندد و برگزیند.« ]جّن/26 و 27[

)82)
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البّته: »و به چیزی از علم او دست نیابند، مگر بدان چه خود خواهد.« ]بقره/255[

نیز: »و شما را از دانش جز اندکی نداده اند.« ]اسراء/85[

کتـاب عزیـز خداونـد، همـۀ انبیـا و اولیـا و مؤمنـان، دارای علـم غیـب  پـس بـه تصریـح 

که بسـیار باشـد  هسـتند و هر یک از ایشـان بهره ای خاص دارد؛ اّما علم همۀ آنان _ هر اندازه 

_ هـم از لحـاظ مقـدار و هـم از جهـت چگونگی محدود اسـت؛ َعَرضی اسـت و ذاتی نیسـت؛ 

ازلی نیسـت و در آغاز نبوده؛ سـرمدی نیسـت و پایان و سـرانجامی دارد؛ و از خدای سـبحان 

گرفتـه شـده اسـت: »و کلیدهـای غیـب نـزد او اسـت؛ جـز او کسـی آن هـا را نمی دانـد.« ]انعام/59[ فرا

کـه در اّمـت او علمـش را بـه میراث می َبرد1، بـرای آن که طبق علم غیب  پیامبـر و کسـی 

خویـش در بـارۀ فتنه هـا]ی آینـده[ و مـرگ و میرهـا و پیشـامدها عمـل کنند و مـردم را به برخی 

گاه نماینـد، نیازمنـد فرمان و رخصت خدای سـبحان هسـتند. در این میان،  از ایـن چیزهـا آ

کـردن  گاه  کـه هـر یـک غیـر از دیگـری اسـت: علـم؛ عمـل طبـق آن؛ و آ سـه مرحلـه وجـود دارد 

کـه طبـق آن رفتـار نمایـد و یـا  کسـی چیـزی را بدانـد، مسـتلزم آن نیسـت  کـه  مـردم از آن. ایـن 

گاهاَنـد. هـر یـک از این هـا، مقتضیـات و نیـز موانعـی  کـه آن را بـه دیگـران بیا ضـروری باشـد 

گـردد؛ و نـه هرچـه دانسـته  کـه بایـد آن هـا را رعایـت نمـود. نـه هـر چـه دانسـته شـود، عمـل  دارد 

گفته آید. شود، 

حافـظ و اصولـی بـزرگ، امـام ابواسـحاق ابراهیـم بـن موسـی لخمـی مشـهور بـه شـاطبی 

گویـد: کتـاب ارزشـمندش الموافقـات فـی اصـول األحـکام )184/2 ]267/2[(  )د.790(، در 

کـه ایـن شـیء خـاص، غصبـی یـا نجـس اسـت؛ یـا  گـر بـرای قاضـی مکاشـفه رخ دهـد  »ا

ی فراهم آید  ید اسـت _ حال آن که بّینه بـرای و ایـن شـاهد دروغ می گویـد؛ یـا فـالن مـال از آِن ز

چنیـن  پایـۀ  بـر  نمی توانـد  او  دسـت،  ایـن  از  مـواردی  یـا  و  اسـت _ ؛  عمـرو  آِن  از  مـال  آن  کـه 

کـه  کـه دلیـل ظاهـری آن را اثبـات نکنـد. پـس او را روا نیسـت  کنـد، مـادام  مکاشـفه ای عمـل 

کـه میراث َبـر دانـش رسـول خدا؟ص؟ همانـا امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب؟ع؟  بـر ایـن باورنـد  1. همـۀ اّمـت اسـالمی 
کتـاب: 101-95/3� بـه: همیـن  بنگریـد  اسـت. 
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]بـه سـبب غصبـی یـا نجـس بـودن آب، بنـا به مکاشـفه اش[ تیّمم نماید و یا سـخن آن شـاهد 

که آن مال از آِن عمرو است را رد نماید. این از آن رو است  گواهی دادن به این  را نپذیرد و یا 

کاری دیگـر ثابـت شـده و نمی تـوان آن را بـا تکیـه بـر ِصـرف  کـه در ظاهـر، بـه حکـم شـریعت 

کاری روا بـود، نقـض  گـر چنیـن  مکاشـفه یـا تیزیابـی یـا دیـدن چیـزی در خـواب، تـرک نمـود. ا

نمـودن احـکام بـه سـبب ایـن گونـه امـور و بـر خـالف موجبـات ظاهـری نیز امـکان داشـت؛ اّما 

کـه در بحـث مـورد نظـر مـا نیـز چنیـن اسـت. در روایـت  کار صحیـح نیسـت، همچنـان  ایـن 

است:›شـما  آمـده  پیامبـر[  ]از   )]548/3[ مسـلم  ]952/2[؛صحیـح  بخـاری  )صحیـح  صحیـح 

زیرکانه تـر  را  خویـش  دلیـل  شـما  از  یکـی  شـاید  یـد.  می آور مـن  نـزد  را  خویـش   اختالفـات 

حکـم  او  سـود  بـه  می شـنوم،  او  از  چـه  آن  طبـق  نیـز  مـن  و  کنـد  بیـان  دیگـری  از  روشـن تر  و 

می نمایـم ... .‹ در ایـن جـا، پیامبـر قضـاوت را بـه مقتضـای آن چـه می شـنود، بنـا نهـاده و هـر 

دلیل دیگر جز آن را رها نموده است.

کـه بـه دسـت پیامبـر جـاری می شـد،  کـه در بسـیاری از احکامـی  ایـن در حالـی اسـت 

گاه بـود و حـق و باطـل حقیقـی را می دانسـت؛ اّمـا او _ علیه الّصاة و الّسـام _ جز  ی از باطـن آن آ و

طبـق آن چـه می شـنید، حکـم نمی کـرد، و نـه بـر پایـۀ آن چـه می دانسـت.1 و ایـن یـک قاعـدۀ 

بّینـه[ حکـم نمایـد.  بـر خـالف  کـه قاضـی مجـاز نیسـت طبـق علـم خویـش ]و  ـی اسـت 
ّ
کل

گواهـان عـادل نـزد قاضـی  کـه هـرگاه  کـه از او معـروف شـده، بـر آن اسـت  مالـک در عقیـده ای 

کـه طبـق همـان  ی خـالف آن را می دانـد، بـر او واجـب اسـت  کـه و بـه چیـزی شـهادت دهنـد 

گـر بـه  کـه بدانـد آن شـاهدان بـه عمـد دروغ می گوینـد؛ زیـرا ا شـهادت حکـم نمایـد؛ مگـر آن 

کـرده ]کـه صحیـح نیسـت[. تـازه  شـهادت ایشـان حکـم ننمایـد، بـر پایـۀ علـم خویـش حکـم 

کـه علـم قاضـی برگرفتـه از طریقۀ عـادِی بی تردید باشـد، نه از شـیوه های  ایـن هنگامـی اسـت 

گوید:»پیامبر _ علیه الّصالة و الّسـالم _ بر  صول األحکام 
ُ
1. سـّید محّمد خضر حسـین تونسـی در حاشـیۀ الموافقات فی أ

پایـۀ آن چـه از راه باطـن می دانـد، حکـم نمی کنـد؛ همـان سـان کـه قـرآن در بارۀ خضر؟ع؟ گـزارش نموده اسـت. این بدان 
سـبب اسـت کـه مـردم نیـز در عمـل بـه ظواهـر از ایـن الگـوی نیکـو پیـروی نمایند ... حکـم کـردن طبـق ظاهـر، هـر چند با 

واقعّیـت مطابـق نباشـد، خطـا نیسـت؛ زیـرا حکم بر اسـاس چیزی اسـت کـه خداوند فرمان داده اسـت.«
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کـه حکم کردن قاضی بـر پایۀ علم خویش  کـرد. برخی کسـان  کـه در آن تردیـد تـوان  غیرعـادی 

کـه علـم او بـه طریقـۀ عـادی فراهـم آمـده باشـد،  را روا دانسـته اند، تنهـا در همیـن فـرض اسـت 

برتـر  کـه خـود، حّجـت  کـه رسـول خدا؟ص؟  از همیـن جـا اسـت  از شـیوه های غیرعـادی.  نـه 

اسـت، چنیـن علمـی را در نظـر نگرفتـه اسـت.«

گفتـه اسـت: »گشـودن بـاب عمـل بـه علـم قاضـی،  ی )همـان اثـر: 187/2 ]271/2[(  نیـز و

کـه بـه سـبب ظاهری کشـتنش  کـه دیگـر بـه ظواهـر عمـل نگـردد. کسـی  بدیـن جـا می انجامـد 

کـه بـدون سـبب ظاهـری و تنهـا  واجـب شـده، عـذر قتـل او روشـن و آشـکار اسـت؛ اّمـا کسـی 

کـه ذهن هـا را برآشـوبد و ظواهـر را بپوشـاند.  گـردد، چـه بسـیار  بـه علـم غیـب، قتلـش خواسـته 

یافـت می شـود کـه چنیـن بابـی بـه صـورت مطلـق بسـته شـده اسـت. آیـا نمی بینید  از شـرع در

مّدعـی؛  عهـدۀ  بـر  بّینـه  می شـود:›آوردن  تکیـه  اصـل  ایـن  بـه  تنهـا  اختالفـات،  در بـارۀ   کـه 

از آن اسـتثنا نشـده اسـت؟ حّتـی  کـس  بـر عهـدۀ منِکـر اسـت.‹ و هیـچ  و سـوگند خـوردن 

کـه در خریـد چیـزی، سـخن او را انـکار می نمـود، نیازمنـد  کسـی  رسـول خدا؟ص؟ نیـز در برابـر 

که خزیمــة بن ثابت به سـود  که به سـود من شـهادت دهد؟‹ تا آن  بّینه بود و فرمود:›کیسـت 

ی گواهـی داد و خداونـد گواهـی او را بـه منزلـۀ شـهادت دو عادل قـرار داد.1 پس در بارۀ دیگر  و

گـر بزرگ تریـِن مـردم در برابـر شایسـته تریِن آنـان اّدعایـی  افـراد اّمـت چگونـه اندیشـه نماییـد؟ ا

نمایـد، آوردن بّینـه بـر عهـدۀ آن مّدعـی و سـوگند خـوردن بـر عهـدۀ منِکـر اسـت. ایـن نیـز از 

گونـه اسـت و در همـه بـه یـک شـیوه رفتـار می شـود؛ پـس بـه حسـب امـر و نهی هـای  همـان 

شرع، محاسبات و مالحظات غیبی، واهی هستند.«

گوید: همو )همان: 189/2 ]272/2[( 

گشــت، پــس چگونــه  »فصــل: چــون معتبــر بــودن آن شــرط ]= عمــل طبــق ظاهــر[ اثبــات 

کــه در  گاه چنیــن اســت[؟ پاســخ آن اســت  کــه  عمــل بــر پایــۀ علــم غیــب روا باشــد ]حــال آن 

1. از همین رو، او را خزیمۀ ذوالّشهادتین لقب دادند. )م.(
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کــه بــر پایــۀ  کــه در آن هــا توســعه ای هســت، اجــازه داده شــده  کارهــای جایــز یــا مطلــوب  برخــی 

گــردد. و ایــن چنــد صــورت دارد: علــم غیــب عمــل 

کـس در فـالن وقـت بـه  کـه فـالن  یابـد  کننـده در کار مبـاح باشـد؛ مثـاًل مکاشـفه  1. آن 

گاه شـود که  یابد و یا آ ی می آیـد یـا قصـد آن کـس در موافقـت یـا مخالفت با خود را در دیـدار و

در دل او چـه سـخن یـا بـاور درسـت یـا نادرسـتی می گـذرد، و امثـال این ها؛ و سـپس خود را به 

گر قصد سـوئی در بارۀ  حسـب قصد او آماده نماید یا از قصد شـّرش خویش را حفظ نماید. ا

کـه مقتضایش  گر خوابی بیند  کـه ا او داشـته اسـت، ایـن از کارهـای جایـز اسـت؛ همان سـان 

ی رفتار کنـد، چنان که گذشـت. چنیـن باشـد؛ اّمـا نبایـد جـز بـه شـیوۀ مشـروع بـا و

آن  بـه  دسترسـی  امیـد  کـه  باشـد  فایـده ای  دارای  مکاشـفه،  آن  طبـق  کـردن  عمـل   .2

کـه از فرجـام آن بیم داشـته باشـد.  یـان خویـش کاری نمی کنـد  هسـت؛ زیـرا انسـان عاقـل بـه ز

کـه بـه دلیـل توّجـه کـردن بـه علـم غیـب یا جـز آن، چنین فرجامی به سـراغ انسـان  گاه می شـود 

آیـد. کرامـت همـان گونـه کـه امتیـاز بـه شـمار مـی رود، آزمـون و امتحـان نیـز هسـت تـا خداونـد 

بـه آن را داشـته  یـا سـببی اقتضـای عمـل  افتـد  نیـاز  گـر  ا کـه چگونـه عمـل می کنیـد.  ببینـد 

گاه نیـاز می افتـاد، مطالـب غیبـی را خبـر مـی داد؛   باشـد، اشـکالی نـدارد. رسـول خدا؟ص؟ هـر 

که می دانسـت، دیگران را  ی _ علیه الّصاة و الّسـام _ از همۀ مطالب غیبی  که و و روشـن اسـت 

کار را گاهـی به حسـب نیـاز انجام می داد. گاه نمی کـرد، بلکـه ایـن  آ

کـه پیامبـر _ علیـه الّصـاة و الّسـام_ بـه نمازگـزاران فراپشـت خویش  از همیـن قبیـل اسـت آن 

کـه در حدیـث  کار فایـده ای نهفتـه بـود  کـه آنـان را از پشـت سـر می بینـد؛ زیـرا در ایـن  خبـر داد 

کـه می توانسـت بـدون چنیـن خبـری نیـز بـه آنـان امـر و نهـی نمایـد. دیگـر  آمـده اسـت؛ بـا آن 

ی بـه علـم غیـب در  گونـه اسـت. پـس عمـل اّمـت و کرامت هـا و معجـزات او نیـز از همیـن 

بـه مرحلـۀ وجـوب  ایـن سـزاواری  اّمـا  از حالـت پیـش سـزاوار اسـت؛  بیـش  چنیـن حالتـی، 

گذشت، در پی دارد. که پیش تر  نمی رسد. زیرا آثاری منفی همانند ُعْجب و خودبینی 
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کار، بیـم دادن یـا مـژده رسـاندن باشـد تـا ]آدمـی[ بـرای هـر یـک از ایـن دو،  3. در ایـن 

کاری  گر چنان  که ا وسـیله اش را فراهم سـازد. این نیز جایز اسـت؛ همچون خبر دادن از این 

گـر چنـان شـود، چنیـن نمی شـود؛ تـا بـر طبـق آن  نشـود، ]عـذاب یـا عقابـی[ نـازل می شـود یـا ا

گـردد ... .« عمـل 

مگـر ماجـرای فرزنـد نـوح و قـوم هـود و عـاد و ثمـود و ابراهیـم و لـوط و ذوالقرنیـن و اخبـار 

پیامبـران و رسـوالن پیشـین خبـر از غیـب نیسـت؟

گفـت و او نـزد  کـه پیامبـر؟ص؟، بـه یکـی از زنـان خویـش  مگـر از ایـن قبیـل نبـود آن راز 

کـردن راز[ را بـه تـو  کسـی ایـن ]فـاش  گفت:›چـه  کـرد،  گاه  پـدرش فـاش نمـود: »پـس چـون وی را بـدان آ

گاه بـه مـن خبـر داد.‹« ]تحریـم/3[؟ گفت:›دانـای آ خبـر داد؟‹ 

ی  گاهانیــد و و کــه هم ســخن موســی بــه او آ مگــر از ایــن دســت نبــود تأویــل آن چــه 

نتوانســت بــر عمــل، پیــش از دانســتن آن، صبــر ورزد1؟

 مگــر چنیــن نبــود آن چــه عیســی بــه اّمــت خویــش می فرمــود: »و شــما را از آن چــه می خوریــد 

و در خانه هاتان اندوخته می کنید، خبر می دهم.« ]آل عمران/49[؟

»ای فرزنـدان اسـرائیل! مـن  بـه بنی اسـرائیل:  نبـود آن سـخن عیسـی  گونـه  از همیـن  مگـر 

کنـون در دسـت مـن اسـت، تصدیـق  کـه پیـش از مـن آمـده و ا فرسـتادۀ خـدا بـه سـوی شـمایم. تـورات را 

]صـف/6[؟ احمـد اسـت.«  نامـش  و  از مـن می آیـد  پـس  کـه  پیامبـری  بـه  می کنـم و مژده دهنـده ام 

مگـر چنیـن نبـود آن چـه خـدای تعالـی بـه یوسـف وحـی فرمـود: »هرآینـه تـو آنـان را بدیـن 

که آن ها ]هوّیت تو را[ نمی دانند.« ]یوسف/15[؟ کارشان خبر خواهی داد، در حالی 

کـه آدم به فرمان خداوند، فرشـتگان را از نام های ایشـان خبر  مگـر از ایـن دسـت نبـود آن 

گاه کـن.« ]بقره/33[؟ داد: »ای آدم! آنـان را از نام هـای این هـا آ

کرد.‹« )کهف/67(. )غ.( 1. در سخن خدای تعالی: »گفت:›تو در همراهی من نتوانی شکیبایی 
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مگـر همیـن گونـه نبـود آن بشـارت های فـراوان در بـارۀ نبـّوت پیامبـر اسـالم و شـکل ظاهر 

گذشـتگان  کتاب هـای  کـه از تـورات و انجیـل و زبـور و  ی  یـخ زندگـی و یادکـرد اّمـت و  و تار

گزارش شده است؟ و آثار نخستینیان 

 و مگـر از همیـن دسـته نبـود آن خبرهـای صحیـح روایـت شـده از پیشـگویان و راهبـان 

و قّسیسان در بارۀ پیامبر بزرگوار؟ص؟ پیش از والدت او؟

غیـِب  از  را  آفریدگانـش  از  یکـی  خداونـد  کـه  نیسـت  ایـن  در  اشـکالی  و  مانـع  هیـچ 

ݭݭݭݭݭݭِ آن چـه بـوده و خواهـد بـود  ݫ ݫ گاه نمایـد؛ خـواه علـمݫ پوشـیده ای کـه خـود خواهـد و اراده فرمایـد، آ

و خـواه علـم بـه آسـمان ها و زمین هـا و نخسـتینیان و فرجامیـان و فرشـتگان و رسـوالن؛ همان 

کـه خـود  کـه خداونـد کسـی را از دانـش آشـکاری  کـه هیـچ مانعـی دیـده نمی شـود از ایـن  گونـه 

خواهـد، عطـا نمایـد و آفرینـش خویـش را بـه او نشـان دهد؛ همان سـان که ملکوت آسـمان ها 

کـس، هـر  کـه آن  و زمیـن را بـه ابراهیـم نمایانیـد. در ایـن هنـگام، هرگـز ایـن تصـّور پیـش نیایـد 

کـه مرتبـۀ علمـش واال و بـاال باشـد، در داشـتن علـم غیـب یـا دانسـتن چیزهـای آشـکار  انـدازه 

بـا خـدای سـبحان شـریک شـده اسـت. میـان ایـن دو، فاصلـه بسـیار اسـت؛ زیـرا علـم بشـری 

گیـرد و خـواه بـه آشـکار.  ـق 
ّ
الجـرم و همـواره بسـتۀ قیدهـای بشـری اسـت، خـواه بـه غیـب تعل

بـه همیـن  بـا علـم بشـری همراهنـد و از آن جدایـی نمی پذیرنـد.  ایـن قیـد و بندهـا همـواره 

کـه ویـژۀ ذات  سـان، علـم خداونـد بـه غیـب یـا آشـکار نیـز دارای قیدهـای احدّیـت اسـت 

ک _ سبحانه و تعالی _ است. واجب یگانۀ پا

گـر مثـاًل خـدای تعالـی بـه اسـرافیل رخصت  در بـارۀ دانـش فرشـتگان نیـز چنیـن اسـت. ا

تـا آن را  کـه بیـان هـر چیـز در آن اسـت، پیـش چشـم او قـرار داده  فرمـوده و لـوح محفـوظ را 

ی هرگـز در داشـتن علـم غیـب با خداوند شـریک نگـردد و از آن،  گاه گـردد، و بخوانـد و بـدان آ

شـرک الزم نیایـد.

کـرد علـم ذاتـی مطلـق را بـا علـم َعَرضـی محـدود؛ آن چـه را چگونگـی  نمی تـوان قیـاس 
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کجایـی نمی پذیـرد، بـا آن چـه محـدود و مقّیـد اسـت؛ ازلـی و ابـدی را بـا نوپدیـد و ناپایـا؛   و 

کـه نمی توان دانش پیامبـر را با دیگر  گـردد؛ همان سـان  و اصیـل را بـا آن چـه از دیگـری کسـب 

افـراد بشـر مقایسـه نمـود؛ زیـرا طریق هـای دانش آنان مختلف اسـت و ویژگی هـا و قیدهای هر 

گـر چـه در اصـل امکان وجـود با هم مشـترکند. نیـز نمی توان علم  یـک بـا دیگـری تفـاوت دارد؛ 

ـد همـۀ آن احـکام را 
ّ
گـر مقل ـد در احـکام شـرعی را بـا هـم قیـاس نمـود، حّتـی ا

ّ
مجتهـد و مقل

بداند؛ زیرا خاستگاه های دانش آن دو تفاوت دارند.

گونـۀ اصیـل و مطلـق و بـدوِن قیـد چنـدی و چونـی، هماننـد علـم  پـس علـم غیـب بـه 

گونـه ]و بـدون قیـد[، از صفت هـای هسـتی بخش سـبحان هسـتند و بـه  آشـکار بـه همیـن 

ذات او اختصـاص دارنـد؛ نـه مطلـق علـم به غیب و آشـکار ]که انبیـاء و اولیاء و فرهیختگان 

گفتـه شـد، خـواه در نفـی و خـواه در اثبـات، معنـای  نیـز از ایـن علـم، بهـره ای دارنـد[. آن چـه 

گونـه فرموده هـای خـدای تعالـی اسـت: ایـن 

کسی در آسمان ها و زمین، غیب را نمی داند، مگر خدا.« ]نمل/65[ _ »بگو: 

_ »همانــا خــدا دانــای غیــب آســمان ها و زمیــن اســت و همــو بــه آن چــه در ســینه ها اســت، دانــا 

اســت.« ]فاطر/38[

ــا اســت.«  ــد، بین ــدان چــه می کنی ــد؛ و خــدا ب ــا خــدا غیــب آســمان ها و زمیــن را می دان _ »همان

]حجــرات/18[

_ »ســپس بــه دانــای غیــب و آشــکار بازگردانــده می شــوید؛ آن گاه، شــما را بــدان چــه می کردیــد، 

گاه می کنــد.« ]جمعــه/8[ آ

_ »دانای غیب و آشکار است؛ و او است بخشایندۀ مهربان.« ]حشر/22[

_ »آن است دانای غیب و آشکار؛ همان توانای بی همتا و مهربان.« ]سجده/6[

_ »دانای غیب و آشکار و توانای بی همتا و دانای باحکمت است.« ]تغابن/18[

گنج هــای خداونــد نــزد مــن اســت؛ و مــن غیــب  کــه  _ بــه نقــل از نــوح: »و بــه شــما نمی گویــم 
کــه مــن فرشــته ام.« ]هــود/31[ نمی دانــم؛ و نمی گویــم 

گردمی آوردم.« ]أعراف/188[ گر غیب می دانستم، هرآینه نیکی و خواستۀ بسیار  _ »و ا
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کـه خـواه از جنبۀ نفـی و خواه  بـا ایـن تفاوت گـذاری میـان انـواع دانـش، دانسـته می شـود 

ـۀ قرآنـی و روایـی این موضوع تناقضی نیسـت؛ زیرا دلیل هـای نفی و اثبات، 
ّ
اثبـات، میـان ادل

کـه در ایـن دلیل هـا نفـی گشـته،  هـر یـک بـه جنبـه ای از آن نظـر دارد. آن بخـش از علـم غیـب 

کـه اثبـات شـده؛ و بـه عکـس. در برخـی از روایت هـای رسـیده از اهـل  جـز آن بخشـی اسـت 

بیـت عصمـت؟مهع؟ بـه ایـن هـر دو جنبـه اشـاره شـده اسـت؛ از جملـه سـخن امـام ابوالحسـن 

ی گفت: »فدایت شـوم!  موسـی کاظـم؟ع؟ در پاسـخ بـه یحیـی بـن عبـداهلل بـن حسـن که بـه و

کـه تـو علـم غیـب داری.« و امـام؟ع؟ فرمـود: »سـبحان اهلل! دسـتت را بـر  ایشـان اّدعـا می کننـد 

کـه بـه خـدا سـوگند! هیـچ مویی در سـر و پیکـر من نمانـده که ]از شـنیدن این  سـر مـن بگـذار؛ 

سـخن[ راسـت نشـده باشـد!« سـپس فرمود: »نه؛ به خدا سـوگند! علم من چیزی نیسـت جز 
میراثـی از رسـول خدا؟ص؟.«1

کـه  نیـز همچنیـن اسـت در بـارۀ دیگـر صفت هـای ویـژۀ خداونـد عزیـز _ سـبحانه و تعالـی _ 

پـس  می شـود.  متمایـز  خداونـد  غیـر  صفـاِت  بـا  شـباهت  از  خـود،  مخصـوص  قیدهـای  بـا 

گـر عیسـی _ بـر پیامبـر مـا و خاندانـش و او سـام بـاد! _ همـۀ مـردگان را بـه رخصـت خداونـد زنـده  ا

خلـق  گل  از  بشـری  علـم،  ی  رو از  پرنـده،  آن  جـای  بـه  پـروردگارش،  اذن  بـه  یـا  می سـاخت 

کـه در ایـن سـخن خدای تعالی آمده اسـت: »به خواسـت و فرمان خـدا، برایتان  می نمـود _ چنـان 

ی بـا  گل بـه سـان پرنـده ای می سـازم و در آن می دمـم، پـس پرنـده ای می شـود.« ]آل عمـران/49[ _ و از 

کـه همانـا تنهـا خـدا اسـت  خـدای سـبحان در صفـِت زنده سـاختن و آفرینـش شـریک نبـود؛ 

کننـدۀ مـردگان و آفرینشـگر و دانـا اسـت. کـه سرپرسـت ]احیـاء و خلـق[ و زنـده 

کــه خــدا خواهــد،  کــه هــر صورتــی  نیــز فرشــتۀ نگارنــدۀ صورت هــا در َرِحم هــا، بــا آن 

گوشــت و اســتخوان های آن را می آفرینــد2، در ایــن  گــوش و چشــم و پوســت و  می نــگارد و 

1. این روایت را شیخ ما، مفید، در مجلس سوم از األمالی ]ص83[ با ذکر سند آورده است.

2. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(، از حذیفـه روایـت شـده اسـت:»چون 42 شـب از پیدایـش نطفه بگذرد، خداوند فرشـته ای 
گوشـت و اسـتخوان هایش را خلـق نمایـد. سـپس  گـوش و چشـم و پوسـت و  بـه سـویش فرسـتد تـا آن را صـورت نـگارد و 

)90)



91 کنی، روزگارت شگفتی نمایاَند! هرچه زیست 

ــگار  کــه خــدا تنهــا آفریننــدۀ هســتی بخش صورت ن ــروردگارش شــریک نیســت؛  ــا پ صفــت ب

کند. که خواهد، در َرِحم ها صورت نگاری  گونه  است و هر 

همچنین آن فرشته که به سوی جنین فرستاده می شود و  روزی و عمر  و  کردار  و  مصیبت های 

او و خیر و شّر مقّدر شده برای وی و نیز تیره بختی و خوشبختی اش را می نویسد و سپس در او روح 

پروردگارش شریک نیست؛ که خداوند آن است که در قلمرو خویش شریکی ندارد  با   می دمد1، 

و همه چیز  را  آفریده و  اندازه  نهاده است.

نیـز فرشـتۀ مـرگ بـه تصریـح ایـن سـخن خداونـد در قـرآن، جان هـا را می سـتاَند: »بگـو: 

بـا ایـن حـال، ایـن سـخن  ]سـجده/11[  گماشـته شـده، جانتـان را برگیـرد.«  کـه بـر شـما  فرشـتۀ مـرگ 

کـه  کـه تنهـا خـود را سـتانندۀ جان هـا می دانـد: »خداونـد اسـت  خـدای تعالـی نیـز درسـت اسـت 

گوید:›پـروردگارم! پسـر اسـت یـا دختـر؟‹ پـس پـروردگارت هـر چـه خواهـد، فرمـان دهـد و آن فرشـته بنویسـد. آن گاه، 
گونـه خواهـد، امـر نمایـد و آن فرشـته نویسـد. سـپس  کنـد؟‹ پـس پـروردگارت هـر  گوید:›پـروردگارم! تـا چـه زمـان زندگـی 
گوید:›پـروردگارم! روزی او چـه مقـدار اسـت؟‹ پـس پـروردگارت هـر سـان خواهـد، فرمـان راَنـد و فرشـته بنویسـد. پـس 
آن فرشـته همـراه بـا نامـه بیـرون آیـد و چیـزی بـر آن نیفزایـد و از آن نکاهـد.« ایـن حدیـث را ابوحسـین مسـلم )الّصحیـح 
]202/5[( بـا ذکـر سـند آورده و ابن اثیـر )جامـع األصـول فـی أحادیـث الرسـول ]518/10[( و ابن دیبـع )تیسـیر الوصـول الی 

کرده انـد. صـول: 40/4 ]47/4[( آن را یـاد 
ُ
جامـع األ

صـــول: 40/4( آورده، آمـــده اســـت:»چون هنـــگام آن رســـد 
ُ
کـــه ابن دیبـــع )تیســـیر الوصـــول الـــی جامـــع األ     در حدیـــث دیگـــر 

کـــه میـــان  کـــی  کـــه او را صـــورت بنـــگارد. پـــس فرشـــته بـــا خا گیـــرد، خداونـــد فرشـــته ای بـــه ســـویش فرســـتد  کـــه مضغـــه جـــان 
دو انگشـــتش دارد، می آیـــد و بـــا آن پاره گوشـــت می آمیـــزد و بـــه سرشـــتن آن می پـــردازد و ســـپس صـــورت می نـــگارد؛ 
گوید:›پســـر اســـت یـــا دختـــر؟ تیره بخـــت اســـت یـــا خوشـــبخت؟ عمـــرش  کـــه بـــه وی امـــر شـــده اســـت. ســـپس  همچنـــان 
کدامنـــد؟‹ پـــس خداونـــد می گویـــد و آن  و روزی اش چقـــدر اســـت؟ از خـــود چـــه بـــر جـــای می نهـــد؟ و مصیبت هایـــش 

فرشـــته می نویســـد.«

کـه آفریـده شـود، چهـل روز  گشـته اسـت:»چون یکـی از شـما خواهـد  1. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(، از ابن مسـعود روایـت 
در شـکم مـادرش فراهـم آیـد؛ سـپس بـه همیـن انـدازه پاره خونـی لختـه شـده گـردد؛ پـس بـه همیـن قـدر پاره گوشـت شـود؛ 
کردار و بخت تیره یا خوشـش را بنویسـد و سـپس در  آن گاه، خداوند فرشـته ای را با چهار دسـتور فرسـتد: روزی و عمر و 
ئکـه؛  آن روح دمـد.« ایـن روایـت را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند آورده انـد: بخـاری )الّصحیـح ]2713/6[( در بـاب ذکـر المال
مسـلم ]201/5[؛ دیگـر نگارنـدگان کتاب هـای »صحیـح«، مگـر نسـائی؛ احمـد )المسـند: 274/1 و 414 و 430 ]619/1 
و 683 و 709[(؛ ابـوداوود )المسـند: 38/5(. نیـز ابن اثیـر )جامـع األصـول فـی أحادیـث الرسـول ]517/10[( و ابن دیبـع 

کرده انـد. صـول: 39/4 ]46/4[( از آن یـاد 
ُ
)تیسـیر الوصـول الـی جامـع األ
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کـه می میراَنـد و فرشـتۀ مـرگ در  جان هـا را هنـگام مرگشـان می گیـرد.« ]زمـر/42[ و خداونـد اسـت 

کـه خـدای تعالـی  کار بـا او شـریک نیسـت و در عیـن حـال، ایـن نسـبت  هیـچ بخشـی از ایـن 

کـه بـر خویـش  کـه فرشـتگان جانشـان را می گیرنـد، حـال آن  بـه فرشـتگان داده، درسـت اسـت: »آنـان 

کند ... .«  که پا که فرشـتگان جانشـان را می سـتانند، در حالی  سـتمکار بوده اند.« ]نحل/28[ و نیز: »آنان 

بـه غیـر خـدای  میرانـدن  نسـبت دادِن  در  و زشـت کاری  گنـاه  و  تعـارض  و هیـچ  ]نحـل/32[ 

تعالی وجود ندارد.

همچنیـن خـواِب چشـم ها، فرشـته را درنگیـرد.1 و بـه خواسـت و ارادۀ خـدای عزیـز دانا، 

کـه  کوتـاه غفلـت نیـز او را فرانگیـرد. بـا ایـن حـال، فرشـته بـا خداونـد در ایـن صفـت  خـواب 

گـران.« ]بقره/255[ گیـرد و نه خواب  خـود را بـه آن سـتوده، شـریک نباشـد: »او را نـه خـواب سـبک فرا

ی با  کند، باز و که همۀ مردگان زمین را زنده  کسی توان بخشد  گر خدای سبحان به  ا

که زمین را پس از مرگش زنده می کند. کسی است  که او تنها  خدای تعالی شریک نیست؛ 

گاه  کـه امامـان هـر  پـس بـا مـن همـراه شـوید تـا از قصیمـی بپرسـیم: ایـن سـخن شـیعیان 

گفتـاری  خواهنـد چیـزی بداننـد، خداونـد آن را بـه ایشـان بیامـوزد؛ چگونـه مسـتلزم چنیـن 

کـه امامـان در داشـتن علـم غیـب بـا خـدا شـریکند؟ پـس از ایـن فـرض که علـم آنان به  اسـت 

کت می ماَنـد؟ خبردهـی و اعـالم خـدای تعالـی اسـت، دیگـر چـه وجهـی بـرای ایـن شـرا

کـه دانـش امامـان بـه گذشـته  کـه حکـم رانـدن بدیـن سـان  بـر ایـن نـادان پوشـیده مانـده 

و آینـده _ کـه ایـن نـه همـۀ علـم غیـب اسـت و نـه بیشـینۀ آن _ و پوشـیده نمانـدن چیـزی از آن 

بـر ایشـان، مسـتلزم شـریک دانسـتن آنـان بـا خداونـد در علـم غیـب اسـت، سـبب محـدود 

کـه بـرای خـدا حـّد نهـد، او را در شـمارش آورده  شـمردن علـم و صفـات خـدا اسـت؛ و هـر 

اسـت؛ و خـدای تعالـی، برتـرِی بزرگـی دارد. مفـاِد گفتارهای موجود در کتاب و سـّنت در این 

مضمـون کـه جـز خداونـد کسـی دانای غیب نیسـت، بر این نادان پوشـیده مانـده و او از آن ها 

1. بنگرید به: خطبۀ نخست نهج البالغه ]ص41[ و شرح های آن ]شرح نهج البالغه تألیف ابن أبی الحدید: 91/1[.
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چیـزی درنیافتـه اسـت: »و برخـی از مردمـان در بـارۀ خـدا بی هیـچ دانشـی جدل و سـتیزه می کننـد و از هر 

شیطان نافرمان و سرکشی پیروی می نمایند.« ]حج/3[

ی اّدعـا می کنـد، چگونـه بـر پیشـوایان مذهب  کـه و مـا از ایـن مـرد می پرسـیم: ایـن شـرک 

گفته اسـت رسـول خدا؟ص؟  که  که از حذیفه آورده اند  او پوشـیده مانده اسـت، در این سـخن 

گاه نمـوده اسـت1؟ و نیـز در ایـن  او را بـه هـر چـه بـوده و هـر چـه تـا روز قیامـت خواهـد بـود، آ

یـس  کـه احمـد )المسـند: 388/5 ]536/6[(، پیشـوای مذهـب همیـن مـرد، از ابن ادر سـخن 

گفـت: »از حذیفـة بـن یمـان شـنیدم:›به خـدا سـوگند! مـن داناتریـن مردمـم بـه هـر  کـه  آورده 

کـه از ایـن زمـان تـا روز قیامـت رخ می دهـد.‹« فتنـه ای 

گاه باشــد  کــه محــال نیســت مؤمــن از مــرگ خویش آ یــده   قصیمــی بدیــن نکتــه جهــل ورز

و چون میان مرگ و زندگی مخّیر شــود، مرگ و دیدار پروردگار را برگزیند. این از ارزش و مقام 

ک! مگر این مرد  مؤمن چندان بعید نیســت، چه رســد به پیشــوایان مؤمنان از میان عترت پا

ی در بــارۀ پیشوایانشــان در این زمینــه روایت نموده  کــه هم مذهبــان خــود و  نمی دانــد آن چــه را 

و آن را از فضیلت هــای ایشــان شــمرده اند؟ آنــان ایــن ســخن ابن شــهاب2 را یــاد نموده انــد: 

ــرای ابوبکــر  کــه ب کلــده ســرگرم خــوردن حریــره ای بودنــد  »ابوبکــر بــن ابی قحافــه و حــارث بــن 

گفــت:›ای خلیفــۀ رســول خدا! از ایــن غــذا دســت  هدیــه آورده بودنــد. حــارث بــه ابوبکــر 

کنــد. مــن و تــو در یــک روز خواهیــم  کــه پــس از یــک ســال اثــر  کــه در آن زهــری اســت  بشــوی 

ــا پــس از یــک ســال، در یــک  کشــید و هــر دو بیمــار ماندنــد ت مــرد.‹ پــس ابوبکــر از آن دســت 

روز مردنــد.«

ِضـره: 74/2 ]354/2[( خبـر  یـاض الّنَ احمـد )المسـند: 48/1 و 51 ]79/1 و 82[( و طبـری )الّر

1. بنگرید به: کتاب الفتن از صحیح مسلم ]410/5[؛ مسند احمد: 386/5 ]534/6[؛ بیهقی ]دالئل الّنبّوه: 406/6[؛ 
صول: 241/4 ]290/4[؛ خالصة تذهیب تهذیب 

ُ
تاریخ مدینة دمشـق: 94/4 ]266/12[؛ تیسـیر الوصول الی جامع األ

الکمال: ص63 ]201/1[؛ اإلصابه: 318/1؛ تقریب التهذیب: ص81 ]156/1[.

2. بنگرید به: المستدرک علی الصحیحین: 64/3 ]66/3[؛ صفة الّصفوه: 10/1 ]263/1[.
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ی  کـه دیـده بـود، نقـل کرده انـد. میـان خـواب و  دادن عمـر از مـرگ خویـش را بـه سـبب خوابـی 

ِضـره )75/2 ]355/2[( از  یـاض الّنَ کـه ضربـت خـوْرد، تنهـا یـک جمعـه فاصله بـود. در الّر و روزی 

کـه بـه عمر گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! وصّیت نما؛ بدین سـبب که  کعـب األحبـار نقـل شـده 

ی  پـس از سـه روز خواهـی ُمـرد.« چـون سـه روز سـپری شـد، ابولؤلـؤه او را ضربـت زد. مـردم بـر و

گفت.« کعب  که  گفت: »سخن همان بود  کعب نیز در میانشان بود. عمر  درآمدند و 

گفـت: »از پارسـیان بپرهیـز  یـا ایشـان  کـه عیینـة بـن حصـن فـزاری بـه عمـر  روایـت شـده 

کـه مـن بیـم دارم مـردی از ایشـان در همیـن جـا تـو را ضربـت زنـد.« و  کـن؛  را از مدینـه بیـرون 

ی را در آن جـا ضربـت زد. کـه ابولؤلـؤه و دسـتش را در همـان جایـی نهـاد 

کــه  کــوه عرفــه، همــراه عمــر ایســتاده بودیــم  از جبیــر بــن مطعــم نقــل شــده اســت: »بــر 

بــود،  مــن  پشــت  کــه  بنی لهــب  از  بیابانــی  مــردی  خلیفــه!‹  گفــت:›ای  مــردی  شــنیدم 

ــس از ایــن  ــه خــدا ســوگند! پ ــرد. ب ــت را بُب ــد صدای گفت:›ایــن چــه صدایــی اســت؟ خداون

کــرد.‹ مــن آن مــرد را دشــنام دادم و تأدیــب  ســال دیگــر امیرالمؤمنیــن وقــوف در عرفــه نخواهــد 

ی ]= عمــر[  نمــودم. چــون در جمــره، همــراه عمــر رمــی می نمودیــم، ســنگریزه ای بــه ســر و

گفت:›امیرالمؤمنین  برخورد و یکی از رگ های ســرش را شــکافت و خون جاری شــد. مردی 

کــه بــه خــدا ســوگند! پــس از ایــن ســال، دیگــر هرگــز بدیــن موقــف درنخواهــد آمــد.‹  کــن  گاه  را آ

ــه خــدا ســوگند! عمــر پــس از آن  گردانــدم و همــان مــرد بیابانــی از بنی لهــب را دیــدم. و ب ســر 

ک با ذکر سند آورده است. هرگز حج نگزاْرد.« این را ابن ضّحا

که در روزگار خالفت ابوبکر، مرده ای هنگام دفن، از  بسی جای شگفتی است از این 

شهادت عمر خبر داده است! بیهقی ]دالئل الّنبّوه: 58/6[ از عبداهلل بن عبیداهلل انصاری با 

کردند _ و او در  که ثابت بن قیس را دفن  کسانی بودم  ذکر سند آورده است: »من در میان 

گفت:›محّمد رسول خدا  که  کشته شد _ . چون او را درون قبر می نهادیم، شنیدیم  یمامه1 

1. شـهری در یمـن کـه از مدینـه شـانزده منـزل فاصلـه داشـته اسـت. رویـداد یمامـه در ربیـع األّول سـال 12 هجـری بـه روزگار 
خالفـت ابوبکـر رخ داد.
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است؛ ابوبکر صّدیق است؛ عمر شهید است؛ و عثمان نیکوکار و رحم ورزنده است.‹ بدو 

که مرده است.« نگریستیم و دیدیم 

مـردگان  »زنده سـازی  ]615/1[( در فصـل  المصطفـٰی  بتعریـف حقـوق  )الّشـفا  قاضـی  را   ایـن 

گفتن ایشان« یاد نموده است. و سخن 

کـه عثمـان بـه محاصـره درآمـده  نیـز از عبـداهلل بـن سـالم روایـت شـده اسـت: »در حالـی 

گفت:›خـوش آمـدی بـرادرم! خـوش آمـدی بـرادرم! آیـا  ی رفتـم تـا او را سـالم دهـم.  بـود، نـزد و

گفت:›رسـول خدا؟ص؟  گفتم:›خبـر ِده!‹  کـه دیشـب در خـواب چـه دیـدم؟‹  خبـرت ندهـم 

جلـوه  مـن  بـر   _ نمـود  اشـاره  اتاقـش  بـاالی  در  یچـه ای  در _ بـه  یچـه  در همیـن  از  کـه  دیـدم  را 

داشـتند؟”  نـگاه  فرمود:“تشـنه ات  گفتـم:”آری.”  کردنـد؟”  محاصـره  را  فرمود:“تـو  و  کـرد 

کنـون  گفتم:“آری.”پـس ظرفـی از آب برکشـید و بـه مـن داد؛ و مـن نوشـیدم تـا سـیراب شـدم. ا

گـر  هنـوز خنـکای آن ظـرف آب را میـان سـینه و شـانۀ خـود احسـاس می کنـم. سـپس فرمود:“ا

کـردن ]نـزد  کنیـم.” و مـن افطـار  گـر خواهـی، بـر آنـان پیـروزت  کـن و ا خواهـی، نـزد مـا افطـار 
را برگزیـدم.‹«1 پیامبـر[ 

همچنین از عثمان روایت شـده اسـت: »همانا دیشـب رسـول خدا؟ص؟ و ابوبکر و عمر را 

که فـردا نزد ما افطـار خواهی نمود.‹« کـه بـه من گفتند:›شـکیبا باش  دیـدم 

نیز از کثیر بن صلت، از عثمان روایت شده که گفت: »در همین خواب، رسول خدا؟ص؟ 

را دیـدم کـه فرمود:›همانـا روز جمعـه نـزد مـا حاضر خواهی بـود.‹« )المسـتدرک علـی الّصحیحین: 

�)]106/3[ 99/3

پرداخـت  سـخن  بـه  مـردم  بـا  عثمـان  صبحگاهـان  کـه  اسـت  روایـت  هـم  ابن عمـر   از 
کـه فرمـود:›ای عثمـان! فردا نزد مـا افطار نما.‹«  و گفـت: »در خـواب، رسـول خدا؟ص؟ را دیـدم 

کشـته شـد. گرفت و همان روز  پس فردا را روزه 

ی: ص92 ]ص229[. ِضره: 127/2 ]60/3[؛ اإلتحاف بحب األشراف شبراو 1. بنگرید به: الّریاض الّنَ
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ایـن اخبـار  روایـت نمـودن  از  ِضـره: 127/2 ]60/3[( پـس  الّنَ یـاض  )الّر محّب الّدیـن طبـری 

گفتـه اسـت: »تفـاوت ایـن روایـات بـدان سـبب اسـت کـه چنـد خـواب دیـده شـده، گاهـی در 

گاهی در شب.« روز و 

کـه صحیـح شـمرده،  بـا سـندی  الّصحیحیـن: 203/3 ]224/3[(  )المسـتدرک علـی  کـم  حا

بـه پسـرش جابـر خبـر داد  کـه عبـداهلل بـن عمـرو انصـاری، صحابـی رسـول خدا،  کـرده  نقـل 

کشـته از اصحـاب رسـول خدا؟ص؟ خواهـد بـود.   کـه روز احـد شـهید خواهـد شـد و نخسـتین 

که خبر داده بود، رخ داد. و همان سان 

»سـال های  اسـت:  آورده  مالکـی  ابوحسـین  از   )49/2 بغـداد:  یـخ  )تار بغـدادی  خطیـب 

فـراوان بـا محّمـد بـن اسـماعیل خیرالّنّسـاج همـراه بـودم و از او کرامت هایـی از جانب خدای 

که هشـت روز پیش از وفاتش  گویم  که یادکردشـان به درازا انجامد؛ اّما همین را  تعالی دیدم 

گفت:›مـن هنـگام مغـرِب روز پنج شـنبه خواهـم مـرد و پیـش از نمـاِز روز جمعـه دفـن  بـه مـن 

خواهـم شـد. ایـن را از یـاد می بـری؛ پـس فرامـوش نکـن!‹ مـن تـا روز جمعـه ایـن سـخن را از یاد 

کـه خبـر مرگـش را برایـم آورد. مـن بیـرون شـدم تـا در تشـییع جنـازۀ  کسـی را دیـدم  بـردم. پـس 

کـه بازمی گردنـد. از آنان پرسـیدم که چـرا بازمی گردند. گفتند  ی حضـور یابـم. مـردم را دیـدم  و

ی پـس از نمـاز دفـن خواهـد شـد. مـن بـه سـخن ایشـان توّجـه نکـردم و راه خـود را رفتـم.  کـه و

کـه خـود گفته بـود، برای تشـییع بیرون آورده شـد.«  ی پیـش از نمـاز، چنـان  کـه جنـازۀ و دیـدم 

کـرده اسـت. ابن جـوزی )المنتظـم: 274/6 ]345/13[( نیـز از ایـن ماجـرا یـاد 

َنمی  از  َیم

ال بـه الی کتاب هـای حافظـان و فرهنگ نامه هـای برجسـتگان اهـل سـّنت، ماجراهای 

کرامت ایشان شمرده اند و از علم  که آن را مایۀ فضیلت و  کسان آمده  فراوان دربارۀ بسیاری 

 آنـان بـه غیـب و نهـاِن سـینه ها حکایـت می کنـد؛ اّمـا هیـچ یـک از ایشـان آن را شـرک نشـمرده 

و از قصیمـی و هم مسـلکانش نیـز حّتـی صدایـی آهسـته در ایـن زمینـه برنیامـده اسـت. لکـن 
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ایـن کسـان هماننـد همیـن ماجراهـا را در بـارۀ امامـان شـیعه جسـتار نموده و باری سـنگین بر 

کنـون شـماری از آن ماجراهـا را  گشـته و هیاهـوی بسـیار در پیرامونـش برپـا نموده انـد. ا آن هـا 

بیـان می کنیـم:

1. ابوعمـرو بـن علـوان گویـد: »روزی بـرای کاری بـه بـازار رحبه رفتم. جنـازه ای دیدم و در 

تـا آن جنـازه دفـن شـود.  ایسـتادم  مـردم  بگـزارم. همـراه  نمـاز  بـر آن  تـا  کـردم  پـی آن حرکـت 

ی گشـاده افتـاد؛ پـس چشـم فروبسـتم و انـا هلل و انـا الیـه راجعـون  گاه چشـمم بـه زنـی رو ناخـودآ

کـه شـیخ خویـش، جنیـد، را  گفتـم و از خداونـد آمـرزش خواسـتم ... پس بـه دلـم راه یافـت 

ی  یـارت نمایـم. بـه سـوی بغـداد سـرازیر گشـتم و چـون بـه حجـرۀ او رسـیدم، در را نواختـم. و ز

آمـرزش  برایـت  بغـداد  در  مـا  و  می کنـی  گنـاه  رحبـه  در  تـو  آی؛  درون  ابوعمـرو!  گفـت:›ای 

یخ بغداد: 247/7؛ صفة الّصفوه: 236/2 ]419/2[( می خواهیم.‹« )تار

کـه شـیخ ابومحّمـد عبـداهلل جبائـی )د.605( روزی در بـارۀ اخـالص  گویـد  2. ابن نّجـار 

یـا و خودبینـی سـخن می گفـت و مـن نیـز در آن مجلـس حضـور داشـتم. بـه خاطـرم راه  و ر

گفـت:  ی نمـود و  یافـت: راه رهایـی از خودبینـی چیسـت؟ در همـان حـال، شـیخ بـه مـن رو

کـردار نیـک توفیقـت داده و تـو را میـان  کـه او بـه  گاه همـه چیـز را از خـدا بینـی و بدانـی  »هـر 

هب: 16/5 ]31/7[(
ّ

دیگران سرآمد ساخته، از خودبینی خواهی َرست.« )شذرات الذ

3. از شـیخ علی شـبلی روایت اسـت: »همسـرم نیازمند مقنعه ای شـد. گفتم:›من پنج 

کـه کسـی بـه من  درهـم وام دارم؛ از کجـا بـرای تـو مقنعـه بخـرم؟‹ پـس بـه خـواب رفتـم و دیـدم 

کـه بـه ابراهیـم خلیـل بنگـری، به شـیخ عبداهلل بـن عبدالعزیـز نظر کن!‹  گوید:›چـون خواهـی 

گفت:›ای علی! تو را چه شده؟ بنشین!‹ سپس  صبحگاهان نزد او در قاسیون رفتم. به من 

 بـه منـزل خویـش رفـت و بـا مقنعه ای برگشـت که در یک گوشـۀ آن پنج درهم بـود. آن را گرفتم 

هب: 74/5 ]133/7[(
ّ

و بازگشتم.« )شذرات الذ

گفت:›پیامبــر؟ص؟  کــه  شــنیدم  ابوعبــداهلل  بــرادرم  »از  گویــد:  جوهــری  ابومحّمــد   .4 
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کــدام مذهــب  کــدام مذهــب بهتــر اســت و بــر  گفتــم:“ای رســول خدا!  را در خــواب دیــدم و 

باشــم؟” فرمود:“ابن بّطــه؛ ابن بّطــه1�” پــس از بغــداد بــه عکبــرا بیــرون شــدم و روز جمعــه بــدان 

جــا درآمــدم. روی بــه ســوی شــیخ ابوعبــداهلل بــن بّطــه در مســجد جامــع نهــادم. چــون مــرا دیــد، 

هــب: 
ّ

الذ )شــذرات  فرمــود.”‹«  راســت  رســول خدا  فرمــود؛  راســت  آغازید:“رســول خدا  چنیــن 

)]464/4[  123/3

کردم،  ی آورد. چون نظر  گوید: »روزگاری تنگدستی سختی به من رو 5. ابوالفتح قّواس 

که آن  کردم  که می پوشیدم، نیافتم. صبحگاهان قصد  کفشی  کمان خویش و  در خانه جز 

که در مجلس  گفتم  دو را بفروشم. آن روز نوبت مجلس ابوحسین بن سمعون بود. به خویش 

ی  که و کمانم را می فروشم. _ کم پیش می آمد  کفش و  ی حضور می یابم و سپس بازگشته،  و

در مجلس ابن سمعون حضور نیابد. _ پس در آن مجلس حضور یافتم و چون قصد بازگشت 

که همانا خداوند به  کمانت را نفروش؛  کفش و  نمودم، ابوحسین مرا ندا داد:›ای ابوالفتح! 

یخ بغداد: 275/1( زودی از نزد خویش تو را روزی می بخشد.‹« )تار

بــن  اردشــیر  گویــد: »خطیــب  الّنهایــه: 144/12 ]177/12[(  و  )البدایــة  ابن َکثیــر  6. حافــظ 

گاه بیــش از ســی هــزار مــرد و زن  منصــور ابوحســین عبــادی ]بــه شــهر[ درآمــد و در مجلــس او 

ی درآمــدم.  کــه آبگوشــت می خــورد نــزد و گفتــه اســت:› در حالــی  کســی  حضــور می یافتنــد. 

کــه ای کاش از پس مانــدۀ آن بــه مــن مــی داد تــا بخــورم و قــرآن را از بــر شــوم.  گفتــم  بــه خویشــتن 

گفــت:“آن را بــه همیــن نّیــت بخــور!” پــس  در همــان حــال، پس مانــدۀ آن را بــه مــن داد و 

خداوند حفظ قرآن را نصیب من فرمود.‹«

یا بیرون شدم. یکی از برادرانم  گوید: »از قلعۀ َاوالس2 به قصد در 7. ابوحارث َاوالسی 

ی  کرده ام. تا نخورده ای، حرکت نکن!‹ نشستم و همراه و گینه فراهم  گفت:›من برایت خا

که به سال 387 درگذشت. 1. وی، حافظ، ابوعبداهلل عبیداهلل بن محّمد فقیه حنبلی عکبری است 

2. قلعه ای بر ساحل دریای شام، از نواحی طرسوس. بنگرید به: معجم البلدان: 282/1. )غ.(
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خوردم و به ساحل درآمدم. آن جای، ابراهیم بن سعد، ابواسحاق حسنی علوی، را دیدم که 

بر آب  ی  که همراه و گفت  که بی تردید مرا خواهد  گفتم  بود. به خویشتن  ایستاده  به نماز 

ی  که و گوید، همراهش خواهم رفت. هنوز این از خاطرم نگذشته بود  گر چنین  پیاده روم و ا

گفتم:›بسم اهلل!‹  گذشت، پیاده رو!‹  که بر خاطرت  گونه  گفت:›ای ابوحارث! بیا و همان 

گرداند  ی  پس پیاده بر آب حرکت نمود و من نیز به راه افتادم. پایم در آب فرورفت؛ به من رو

یخ  گیرت شده است!‹ پس به راه افتاد و مرا وانهاد.« )تار گینه پا و گفت:›ای ابوحارث! آن خا

یخ مدینة دمشق: 208/2 ]402/6[؛ صفة الّصفوه: 242/2 ]429/2[( بغداد: 86/6 ؛ تار

8. روزی ابن سـمعون محّمد بن احمد واعظ )د.387( بر منبر وعظ می کرد و ابوالفتح 

بـن قـّواس1 پـای منبـرش بـود. ابن قـّواس بـه خوابـی کوتـاه فرورفـت. ابن سـمعون از وعظ دسـت 

ایـن خـواب خویـش،  گفـت: »در  ابن سـمعون  بیـدار شـد،  گشـت. چـون  بیـدار  او  تـا  کشـید 

رسـول خدا را دیـدی؟« گفـت: »آری.« گفـت: »بـه همیـن سـبب، از وعظ دسـت کشـیدم تا تو 

یخ بغداد: 276/1؛ المنتظـم: 199/7 ]4/15[؛ البدایة و الّنهایه:  کـه داشـتی، بازنـدارم.« )تار را از حالـی 

)]370/11[ 323/11

گویــی برهنــه بــود.  کــه  9. از ابن جنیــد روایــت شــده اســت: »ابلیــس را در خــواب دیــدم 
گــر  گفت:›ا کــه اینــان را مــردم نمی دانســت،  گفتم:›آیــا از مــردم شــرم نمی کنــی؟‹ او در حالــی 
گروهــی  کــودکان بــا تــوپ. مــردم،  مــردم بودنــد، مــن بــا ایشــان بــازی نمی کــردم، همچــون بــازی 
گفت:›آنــان در مســجد شــونیزی هســتند.  کجاینــد؟‹  گفتم:›آنــان  اینــان.‹  هســتند جــز 
گاه آنــان را قصــد می نمایــم،  ایشــان بــر قلــب مــن ســنگینی می کننــد و پیکــرم را آزرده انــد. هــر 
بــه خــدای _ عّز و جــّل _ اشــاره می نماینــد و آن گاه، مــن در آســتانۀ ســوختن قــرار می گیــرم.‹ 
کــه  گفــت، رفتــم. ســه تــن را دیــدم  کــه  چــون بیــدار شــدم، جامــه پوشــیدم و بــه همــان مســجد 
نشســته اند و ســر در جامه هــای ُپروصلــۀ خویــش فروبرده انــد. یکــی از آنــان بــه ســوی مــن ســر 
کــس بــه تــو هــر چــه  گفــت:›ای ابوالقاســم! فریفتــۀ ســخن ایــن پلیــد مشــو. هــر  برداشــت و 

1. در البدایة و الّنهایه چنین است؛ اّما در غیر آن، ابوالفتح قّواس آمده است. )غ.(
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می گویــد، می پذیــری!‹ و آنــان ابوبکــر دّقــاق، ابوحســین نــوری1، و ابوحمــزه محّمــد بــن علــی 
ــه )97/11 ]109/11[( آمــده،  ــة و الّنهای کــه در البدای جرجانــی فقیــه شــافعی بودنــد.« ایــن را چنــان 

کرده و نیز ابن جوزی )صفة الّصفوه: 234/2 ]415/2[( آورده است. ابن اثیر یاد 

10. روزی جوانـی مسـیحی در چهـرۀ مسـلمان، نـزد ابوالقاسـم جنیـد خـّزاز آمـد و بـه او 

گفـت: »ای ابوالقاسـم! معنـای ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟ چیسـت:›از ژرف نگـری و درون یابـی 

ی بـا نـور خداونـد نظـر می کنـد!‹؟« جنیـد سـر بـه زیـر افکْنـد و سـپس به  کـه و مؤمـن بپرهیزیـد؛ 

که اسـالم آوری.« و آن  کنون هنگام آن رسـیده  گفت: »اسـالم بیاور! ا سـوی او سـر برداشـت و 

جوان مسلمان شد. )البدایة و الّنهایه: 114/11 ]129/11[(

گـر لـگام شـریعت بر زبانـم نبود،  از ابوالحسـن شـاذلی )د.656( حکایـت شـده اسـت: »ا

گاه می کـردم!« )شـذرات  شـما را از آن چـه در فـردا و پـس از آن تـا روز قیامـت رخ می دهـد، آ

هـب: 279/5 ]483/7[(
ّ

الذ

شگفت ترین شگفتی ها

را  محفـوظ  لـوح  کـه  اسـت  سـّنت  اهـل  از  مـردی  اّدعـای  این هـا،  همـۀ  از  شـگفت تر 

ی پذیرفتـه گشـته، در زنجیـرۀ فضیلت هـا  گـزاف از و می بینـد و می خوانـد. پـس آن اّدعاهـای 

گونـه چـون  کتاب هـای ایشـان بـدون هیـچ  م در 
ّ
یـاد می شـود و بـه عنـوان حقیقت هایـی مسـل

و چـرا می آیـد!

هـب: 286/8 ]410/10[( در شـرح حـال مـوال محیی الّدیـن محّمد بن 
ّ

ابن عمـاد )شـذرات الذ

ی حاشـیه دارد و نیـز صاحـب آثـاری  کـه بـر ]تفسـیر[ بیضـاو مصطفـی قوجـوی حنفـی )د.950( 

کـه او می گفـت: »چـون در فهـم آیـه ای از قـرآن تردید کنم، به خـدای تعالی  دیگـر اسـت، گویـد 

گسـترده می شـود و در  که به اندازۀ دنیا  گشـایش می یابد، چندان  ی می آورم؛ پس سـینه ام  رو

که در البدایة و الّنهایه )106/11 ]120/11[(  ی  1. وی به سال 295 درگذشت. از شگفتی های یاد شده در شرح حال و
گاه نشد! کس، خواه خانوادۀ وی و خواه دیگران، از آن آ که او بیست سال روزه دار بود و هیچ  آمده، آن است 
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کـه مـرا بـه لـوح  کـه نمی دانـم چیسـتند. سـپس نـوری رخ می نمایـد  آن، دو مـاه طلـوع می کنـد 

محفوظ رهنمون می سازد و من معنی آیه را از آن بیرون می کشم.«

گویــد:  همــو )همــان: 178/8 ]247/10[( در شــرح حــال مــوال بخشــی رومــی حنفــی )د.931( 

ــه ســرزمین عــرب ســفر نمــود و از دانشورانشــان دانــش آموخــت و در فقــه و تفســیر توانمنــد  »ب

کــه چنیــن و چنــان نوشــته اند.‹  کــه می گفــت:›در لــوح محفــوظ دیــدم   گشــت ... و چــه بســیار 

و هرگز به خطا نمی رفت.«

کیـر )د.590( می گفـت:›از هیـچ  گفتـه اسـت: »شـیخ جا یافعـی )مـرآة الجنـان: 471/3( 

کـه دیـدم در لـوح محفـوظ نامـش در  کـس پیمـان ]بـرای پایـداری بـر سـلوک[ نگرفتـم، مگـر آن 

شـمار مریـدان مـن نوشـته شـده اسـت.‹«

کسـی  گوید: »شـیخ ابن صّباغ ابوالحسـن علی بن حمید )د.612( با  همو )همان: 25/4( 

ی از اصحاب او اسـت.« کـه در لوح محفوظ می دید که و همنشـینی نمی نمـود، جـز ایـن 

کرده است. هب: 52/5 ]96/7[( یاد 
ّ

همین سخن را ابن عماد )شذرات الذ

کـب  الکوا شـعرانی؛  األخیـاِر  طبقـات  فـی  األنـوار  لواقـح  در  خرافـی  پندارهـای  ایـن  از  بسـیاری 

ی؛ روض الّریاحیـن یافعـی؛ روضـة الّناظریـن شـیخ احمـد وتـری؛ و هماننـد آن هـا یافت  ّیـه تألیـف نـوو الّدّر

می گـردد.

ــد،  ــه ندانن ک ــدک از جایــی  ــدک ان ــد، ان کردن ــکار  ــا را دروغ شــمردند و ان ــات م ــه آی ک کســانی  »و 

کــرد.« ]أعــراف/182[ گرفتارشــان خواهیــم 

5. انتقال جنازه ها به زیارتگاه ها

کـه جایـگاه احـکام را نمی داننـد و از خاسـتگاه های فتـوا غافلنـد،  کسـانی  از جانـب 

کـه  هیاهـو و جاروجنجـال بسـیاری در بـارۀ ایـن موضـوع برپـا شـده اسـت. آنـان پنداشـته اند 

ایـن از ویژگی هـای مذهـب شـیعه اسـت؛ پـس تیرهـای طعنـه را بـه سـوی ایشـان آمـادۀ پرتـاب 
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کرده انـد و از هـر سـوی بـه آنـان هجـوم آورده انـد. در ایـن میان، سـاده لوحانی به دفاع برخاسـته 

عاِلمـان  یـا  مذهـب  بـر  آن  بـا  نمی تـوان  و  اسـت  عـوام  مـردم  کارهـای  از  ایـن  کـه  گفته انـد  و 

گـروه نخسـت شـریکند. دسـته ای دیگـر نیـز با  یـد؛ و اینـان در جهـل یـا غفلـت بـا  احتجـاج ورز

اّمـا در ورای همـۀ  بـه تحریـف مطالـب پرداخته انـد.  بـه مقصـود خویـش،  هـدف دسـتیابی 

که از این زشتی ها پرده برداشته اند. کاوشگری هستند  این ها، خبرگان 

بــرای شــیعه، در مســألۀ جایــز شــمردن انتقــال  کــه  بــر ایــن بینوایــان پوشــیده مانــده 

مــردگان بــه مکان هایــی جــز محــّل وفاتشــان، بــا غــرض و مقصــود صحیــح، خــواه پیــش از 

کــرده و چــه نکــرده باشــد، از پیــروان  کار وصّیــت  دفــن و خــواه پــس از آن، چــه آن مــرده بدیــن 

دیگــر مذهب هــای چهارگانــه، موافقانــی هســتند.

مالکیـان گوینـد: انتقـال مـرده از مکانـی بـه مـکان دیگـر، خـواه پیـش از دفـن و خـواه پس 

که به  که در حال انتقال، از هم نپاشـد. دوم آن  از آن، به سـه شـرط جایز اسـت: نخسـت این 

کـه مایۀ تحقیر او گردد و حرمتش شکسـته شـود. سـوم ایـن که انتقالش  گونـه ای انتقـال نیابـد 

گیـرد، یـا  یـا قبـرش را فرا کـه آب در بـه سـبب مصلحتـی صـورت پذیـرد؛ همچـون بیـم از ایـن 

انتقالـش بـه مکانـی بـه امیـد برکـت آن، یا جایی که به بسـتگانش نزدیک باشـد و آنان بتوانند 

گـر یکـی از ایـن سـه شـرط تحّقـق نیابـد، انتقـال او حـرام اسـت.  کننـد. پـس ا مـزارش را دیـدار 

)الفقـه علـی المذاهب األربعـه: 421/1 ]537/1[(

که  گویند: بردن مرده از جای وفاتش به مکانی دور، هنگامی صحیح است  حنبلیان 

جوار  در  یا  شریف  بارگاهی  به  دفن  برای  مثاًل  پذیرد؛  صورت  درست  مقصودی  با  کار  این 

که بیم تغییر یافتن بوی آن نرود. و در این  انسانی صالح ُبرده شود. نیز مشروط به آن است 

که پیش از دفن یا پس از آن باشد. ]الفقه علی المذاهب األربعه: 422/1[ مسأله تفاوتی نیست 

شـافعیان گوینـد: انتقـال مـرده بـه شـهری دیگر بـرای دفـن در آن جا، حرام اسـت. برخی نیز 

کـه نزدیـک مّکـه یـا مدینـه یـا بیـت المقـدس و یـا در  کـه ایـن کار مکـروه اسـت، مگـر آن  گفته انـد 
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گـر کسـی وصّیـت کند که جنـازه اش را بـه یکی از ایـن مکان ها  جـوار قبـر انسـانی صالـح باشـد. ا

که بیم تغییر یافتِن ]بوی[ آن نرود. و مراد از مّکه،  برند، عمل به آن واجب اسـت، مشـروط به آن 
همۀ حرم است و نه تنها خوِد شهر.1

گـردد؛  کـه درگذشـته، دفـن  کـه مـرده در همـان جـا  گفته انـد: مسـتحّب اسـت   حنفیـان 

کـه پیـش از دفـن، از سـرزمینی بـه سـرزمین دیگـر بـرده شـود، مشـروط بـه آن  و اشـکالی نیسـت 

کـه  کـه بیـم دگرگـون شـدن بویـش نـرود. اّمـا پـس از دفـن، بیـرون آوردنـش حـرام اسـت، مگـر آن 

گرفتـه شـده  گشـته، غصبـی بـوده یـا پـس از دفنـش، بـه طریـق شـفعه،  کـه در آن دفـن  زمینـی 

باشـد. )الفقـه علـی المذاهـب األربعـه: 422/1 ]537/1[(

کـه عالمـان مذاهـب در عمـل، انتقـال  کنـد، درمی یابـد  یـخ را دقیـق بررسـی  کـه تار هـر 

کـه بـردن پیکـر  جنـازه را در هـر دو صـورت جایـز شـمرده اند و در باورهـا چنیـن رسـوخ داشـته 

کنـار  یـا  بزرگـوار  پیامبـر  جـوار  در  یـا  مّکـه  سـرزمین  همچـون  شـریف،  بارگاه هـای  بـه  مـردگان 

یـا جـای  کرامتـش بخشـیده  کـه خداونـد  یـا مکانـی  ولـّی صالـح  مرقـد  یـا  پیشـوای مذهـب 

کنـار مـزار خویشـان، جایـز اسـت. یـا  اجتمـاع بسـتگانش و 

کـه اسـتخوان های پوسـیدۀ پیـروان مذهب هـای چهارگانـه، بـه جـای دیگـر  در آن روزهـا 

از  بسـیاری  و  شـد  برپـا  انبـوه  مجلس هـای  و  داشـتند  حضـور  بسـیار  جماعتـی  شـد،  بـرده 

یـان و مـردم دیگـر در آن حضـور یافتنـد. همـۀ این هـا حکایـت از آن  دانشـوران و خطیبـان و قار

کار از روزگار  کار روا بـوده و همـۀ اّمـت اسـالمی آن را پذیرفتـه بودنـد. حّتـی ایـن  کـه ایـن  دارد 

صحابـۀ نخسـت و تابعیـن نیـک پـی ایشـان نیز رواج داشـته، خـواه به وصّیِت خوِد درگذشـته 

کار در عمـل نـزد  یـخ اسـالم، ایـن  و خـواه بـا تشـخیص اولیـای او.2 در سـده های مختلـف تار

1. المنهـاج )چـاپ شـده در حاشـیۀ شـرح آن، المغنـی: 357/1 ]365/1[( تألیـف محیی الّدیـن نـووی شـافعی؛ شـرح 
شـربینی شـافعی )358/1 ]366/1[(؛ حاشـیۀ شـرح ابن قاسـم عـّزی تألیـف شـیخ ابراهیـم باجـوری شـافعی )280/1( 

و جـز آن هـا.

2. چنـان کـه از حدیـث انتقـال جنـازۀ پـدر جابـر پـس از دفن، به دسـت خـود وی، برمی آیـد، ایـن کار از روزگار پیامبر بزرگوار 
صـورت می گرفته اسـت.
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گـر چنیـن نبـود، صحابـه در ایـن مسـأله  همـۀ فرقه هـای مسـلمانان نزدیـک بـه اجمـاع بـوده و ا

کـه رسـول خدا؟ص؟ را در مدینـه دفـن کنند یا در مّکـه و یا کنار جّدش،  یدنـد  اختـالف نمی ورز

ابراهیـم خلیـل. )الملـل و الّنحـل شهرسـتانی: 21/1 ]30/1[؛ حاشـیۀ الفصـل فـی الملـل و الّنحـل؛ شـرح 

ی: 208/2؛ الّسیرة الحلبّیه: 393/3 ]364/3[؛  الّشمائل تألیف قاری: 208/2؛ شرح الّشمائل تألیف ُمَناو

الّصواعق المحرقه: ص19 ]ص34[(

اسـت.  می شـده  شـمرده  مشـروع  نیـز  پیشـین  شـریعت های  در  کار  ایـن  کـه  می بینیـد 

نهـاد  کشـتی  را در  او  تابـوت  نـوح  ابوقبیـس دفـن شـد؛   آدم؟ع؟ در مّکـه درگذشـت؛ در غـار 

یخ األمـم و الملوک طبـری: 80/1  کـش سـپرد. )تار و چـون از آن بـرون شـد، در بیـت المقـدس بـه خا

ی را در  کـه نـوح و ]161/1[؛ العرائـس َثْعلبـی: ص29 ]ص48[( البّتـه در روایـات شـیعه آمـده اسـت 

نجـف اشـرف دفـن نمـود. نیـز یعقـوب؟ع؟ در مصـر وفـات یافـت و جنـازه اش بـه شـام بـرده 

کـه در مصـر دفـن شـده  شـد.1 همچنیـن موسـای پیامبـر؟ع؟ جسـد یوسـف؟ع؟ را پـس از آن 
بود، به فلسطین برد و در آرامگاه پدرانش دفن نمود.2

یوسف؟ع؟ پیکر پدرش یعقوب؟ع؟ را از مصر انتقال داد و در حبرون، در غاری که برای 

یخ األمم و الملوک  که در تار ک سـپاری آن خاندان شـریف آماده شـده بود، دفن نمود؛ چنان  خا

 طبـری )161/1 و 169 ]330/1 و 364[(؛ معجـم البلـدان )208/3 ]212/2[(؛ و البدایـة و الّنهایـه )174/1 

و 197 ]226/1 و 253[( آمده است.

نیـز دو امـام نـوادۀ پیامبـر _ صلـوات اهلل علیهمـا _ جنازۀ پدر پـاک خویش، امیرالمؤمنین _ سـام اهلل علیه _ 

را از کوفـه بـه مـکان کنونـی بارگاهـش در نجـف اشـرف بردنـد و ایـن پیش از دفـن آن حضرت؟ع؟ 

بود. در دالئل الّنبّوه3 آمده اسـت: »نخسـتین کسـی که از قبری به قبر دیگر انتقال یافت، علی بن 

1. حاشیۀ ابواخالص حنفی )168/1( چاپ شده در حاشیۀ درر الحّکام.

2. شرح الّشمائل تألیف قاری )208/2( و شرح مناوی در حاشیۀ آن.

یدون صفدی  3. محاضرة األوائل تألیف سکتواری )ص102 چاپ سال 1300 ]ص155[(؛ تمام المتون شرح رسالۀ ابن ز
)ص151 ]ص200[(.
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 أبی طالـب؟ع؟ بـود، آن گاه کـه وی در روز جمعـه هفدهـم مـاه رمضـان، ضربـت شـهادت خـورد 

و پـس از دو روز درگذشـت و پسـرش حسـن؟ع؟ بـر او نمـاز گـزارد و در امارت سـرای کوفـه بـه خـاک 

سـپرده شـد. سـپس قبرش پنهان گشـت و آن گاه، به مکانی به نام نجف انتقال یافت. هارون 

الّرشـید قبـر وی را آشـکار سـاخت و سـاختمان هایی بـر آن بنـا نمـود؛ و ایـن هنگامـی بـود کـه دید 

حیوان هـای وحشـی بـدان مـکان انـس می ورزنـد و بـرای در امـان ماندن از شـکارچیان بـه آن پناه 

می جویند. از مردم روسـتایی نزدیک به آن مکان، سـبب را پرسـید. مردی کهنسـال از آن روسـتا 

به وی خبر داد که قبر امیرالمؤمنین علی؟ع؟ همراه قبر نوح؟ع؟ در آن مکان است.1«

که پیکرهایشان انتقال یافته، زیر دو عنوان یاد می کنیم: کسانی را  کنون شماری از  ا

الف( کسانی که پیش از دفن، پیکرشان انتقال یافته است

ی در جـرف، سـه  کـه از صحابـۀ پیامبـر بـود. و 1. مقـداد بـن عمـرو بـن ثعلبـه )د.33( 

ک سـپرده  میلـی مدینـه، وفـات یافـت و سـپس بـر دوش مـردان حمـل گشـت و در بقیـع بـه خا

شـد. )اإلسـتیعاب: 280/1 ]1481/4[؛ ُاْسـد الغابـه: 411/4 ]254/5[؛ مجمـع  الّزوائـد: 307/9(

کـه یکـی از ده تـن بشـارت یافتـه بـود. او  ی )د.52/51(  یـد قرشـی عـدو 2. سـعید بـن ز

در عقیـق، ده میلـی مدینـه، وفـات یافـت و جنـازه اش بـه مدینـه بـرده شـد و در آن جـا دفـن 

یـخ مدینـة دمشـق: 127/6 ]92/21[( تار الّصفـوه: 140/1 ]364/1[؛  گشـت. )صفـة 

میل  شش  مّکه  با  که  حبشی  در   53 سال  به  صّدیق.  ابی بکر  بن  عبدالّرحمان   .3

گشت. سپس عایشه  فاصله دارد، درگذشت و جنازه اش به مّکه برده شد و در آن جا دفن 

گزارد و بدین شعر تمّثل جست: از مدینه بر سر مزارش آمد و بر او نماز 

مـا همچـون دو ندیـم َجذیمـه بودیـم که برهه ای از روزگار با هم زیسـتیم؛ چنـدان که مردم می گفتند: 

»این دو از هم هرگز جدا نخواهند شد.«

1. اهـل سـّنت در بـارۀ مـکان دفـن امـام امیرالمؤمنیـن اختـالف فـراوان دارنـد و این سـاختۀ دسـت سیاسـت اسـت تـا اّمت 
یـارت آن بـارگاه مقـّدس دور گردنـد. اسـالم او را وانهنـد و از ز
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گویا من و مالک در همۀ مّدت هرگز شبی را با هم به سر نبرده بودیم!1  و چون جدا شدیم، 

)معجم البلدان: 211/3 ]214/2[(. این خبر را ِترِمذی با قدری افزایش، با ذکر سند آورده است.

کـه از صحابـه بـود. بـه سـال 55/54 در حمـراء األسـد2 وفـات  4. سـعد بـن ابی وّقـاص 

یـخ بغـداد: 146/1؛ صفـة  گشـت. )تار یافـت و جنـازه اش بـه مدینـه بـرده شـد و در آن جـا دفـن 

الّنهایـه: 78/8 ]84/8[( و  البدایـة  ]365/20[؛  یـخ مدینـة دمشـق: 108/6  تار ]360/1[؛   140/1 الّصفـوه: 

کـه از صحابـه بـود. بـه سـال 54 در جرف وفـات یافت و جنـازه اش به  یـد  5. اسـامة بـن ز

مدینـه بـرده شـد. )صفة الّصفوه: 210/1 ]523/1[؛ ُاْسـد الغابـه: 66/1 ]81/1[(�

ی در عقیـق  کـه در سـال 59/58/57 وفـات یافـت. و 6. ابوهریـره، صحابـی مشـهور، 

درگذشـت و جنـازه اش بـه مدینـۀ مشـّرفه بـرده شـد. )اإلصابـه: 210/4(

وفات  روستاهای دمشق،  از  ابی سفیان )د.64(. در حوارین،  بن  یة  بن معاو یزید   .7

یافت و جنازه اش به دمشق برده شد و در آن جا دفن گشت. )البدایة و الّنهایه: 236/8 ]259/8[(

8. ابواسـحاق ابراهیـم بـن ادهـم. بـه سـال 162 در الجزیـره وفـات یافـت و جنـازه اش بـه 

گشـت. )صفـة الّصفـوه: 132/2 ]158/4[( صـور بـرده شـد و در آن جـا دفـن 

کشـته شـد و پیکرش به بغداد فرسـتاده شـد.  9. جعفر بن یحیی. به سـال 189 در غمر 

هب: 337/1 ]435/2[(
ّ

)شذرات الذ

10. ابوفیض ذوالّنون مصری. به سال 246 در حیره وفات یافت و بر مرکبی به فسطاط برده 

شد و در گورستان معافری ها ]= شهری در یمن[ دفن گشت. )صفة الّصفوه: 293/4 ]321/4[(

گفته انـد: در عـرج _  یثـه3 _ برخـی  11. هـارون بـن عّبـاس هاشـمی. بـه سـال 267 در رو

یـخ بغـداد: 27/14( گشـت. )تار وفـات یافـت و جنـازه اش بـه مدینـه بـرده و در آن جـا دفـن 

1. این دو بیت از آِن متّمم بن نویره است که برادرش مالک را مرثیه سروده است. بنگرید به: مجمع األمثال: 16/3. )غ.(

که رسول خدا؟ص؟ در نبرد احد، مشرکان را تا آن جا تعقیب فرمود. 2. مکانی در هشت میلی مدینۀ مشّرفه 

3. نام آبی در میان مّکه و مدینه. بنگرید به: معجم البلدان: 105/3. )غ.(
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 12. احمـــد بـــن محّمـــد بـــن غالـــب باهلـــی. بـــه ســـال 275 در بغـــداد وفـــات یافـــت 

یـــخ بغـــداد: 80/5 ؛ میـــزان  گنبـــدی بـــر مـــزارش بنـــا شـــد. )تار و جنـــازه اش در تابوتـــی بـــه بصـــره بـــرده و 

اإلعتـــدال: 67/1 ]142/1[(

وفـات  بغـداد  در  ابوعنبـس صیمـری )د.275(.  ابراهیـم  بـن  اسـحاق  بـن  13. محّمـد 

گشت. )المنتظم: 99/5 ]272/12[( کوفه برده شد و در آن جا دفن  یافت و جنازه اش به 

گهانی در بغداد وفات  14. المعتمـد علـی اهلل، خلیفـۀ عّباسـی. به سـال 279 به مـرگ نا

یخ بغداد: 61/4( گشـت. )تار یافت و جنازه اش به سـّر من رأی برده شـد و در آن جا دفن 

15. جعفـر بـن معتضـد )د.280(. در شـهر دینـور وفـات یافـت و جنـازه اش بـه بغداد برده 

شـد. )البدایة و الّنهایـه: 69/11 ]80/11[(

16. علـی بـن محّمـد بـن ابی شـوارب ابوالحسـن امـوی بصـری. بـه سـال 283/282 در 

ی نماز خواندند. سـپس جنازه اش به سـّر من رأی برده شـد و قبرش  بغداد وفات یافت و بر و

یخ بغداد: 61/12؛ المنتظم: 164/5 ]364/12[( همان جا است. )تار

17. جعفـر بـن محّمـد بـن عرفـه. در ذی حّجـۀ سـال 287 در عمـق، یکـی از منزل هـای 

مسـیر حـج از بغـداد، وفـات یافـت و جنـازه اش بـه بغـداد بـرده شـد و در آن جـا در محـّرم سـال 

یـخ بغـداد: 191/7[( گشـت. )المنتظـم: 25/6 ]412/12[ و جـز آن ]تار 288 دفـن 

کوفــی )د.300(. در بغــداد وفــات یافــت  18. حســین بــن عمــر بــن ابی احــوص ابوعبــداهلل 

یــخ  گشــت. )المنتظــم: 117/6 ]135/13[؛ تار کوفــه بــرده شــد و در آن جــا دفــن  و جنــازه اش بــه 

بغــداد: 81/8(

19. محّمـد بـن جعفـر ابوعمـر قّتـات کوفـی )د.300(. در بغـداد وفـات یافـت و جنازه اش 

کوفـه برده شـد. )المنتظـم: 120/6 ]139/13[( بـه 

کفانـی. بـه سـال 307 در قصـر وفـات  20. ابوالقاسـم عبـداهلل بـن ابراهیـم، معـروف بـه ابن ا

یـخ بغـداد: 405/9( یافـت و جنـازه اش بـه مّکـه بـرده شـد و در آن جـا دفـن گشـت. )تار
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21. ابراهیـم بـن نجیـح ابوالقاسـم کوفـی )د.313(. در بغداد وفـات یافت و جنازه اش به 

گشـت. )المنتظم: 197/6 ]250/13[( کوفه برده شـد و در آن جا دفن 

کوفـی قاضـی. بـه سـال 317 در بغـداد وفـات یافـت و جنـازه اش بـه  22. بـدر بـن هیثـم 

یـخ بغـداد: 108/7( گشـت. )تار کوفـه بـرده شـد و در آن جـا دفـن 

یافـت  وفـات  بغـداد  در   318 سـال  بـه  لخمـی.  ابوطّیـب  حسـین  بـن  محّمـد   .23 

یخ  و جنـازه اش بـه کوفـه بـرده شـد و در آن جـا دفـن گشـت کـه خاندانـش نیـز آن جا بودنـد. )تار

بغـداد: 238/2؛ المنتظـم: 226/6 ]297/13[(

کوفـی، از نـوادگان عمـر بـن خّطـاب. بـه  24. ابواسـحاق ابراهیـم بـن محّمـد خّطابـی عمـری 

یـخ  گشـت. )تار کوفـه بـرده شـد و در آن جـا دفـن  سـال 320 در بغـداد وفـات یافـت و جنـازه اش بـه 

بغداد: 158/6(

25. اسـماعیل بـن عّبـاس ابوعلـی وّراق. بـه سـال 323 هنـگام بازگشـت از حـج، در راه 

یـخ بغـداد: 301/6؛  گشـت. )تار وفـات یافـت و جنـازه اش بـه بغـداد بـرده شـد و در آن جـا دفـن 

المنتظم: 278/6 ]352/13[(

26. علـی بـن عبدالّرحمـان کوفـی. بـه سـال 347 در بغـداد وفـات یافت و جنـازه اش به 

یخ بغـداد: 32/12؛ المنتظـم: 389/6 ]116/14[( کوفـه برده شـد. )تار

کوفـی. بـه سـال 348 در بغـداد وفـات یافـت   27. ابوالحسـن علـی بـن محّمـد بـن زبیـر 

یخ بغداد: 81/12 ( کوفه برده شد. )تار و جنازه اش به 

28. مطـرف بـن عیسـی ابوالقاسـم غّسـانی ألبیـری )د.357/356(. در قرطبـه وفـات 

یافـت و جنـازه اش بـه وطنـش برده شـد و در آن جا دفن گشـت. )بغیة الوعـاه: ص392 ]289/2[(

29. ابراهیـم بـن محّمـد ابوطّیـب عّطـار. بـه سـال 362 در سوسـنقین1 یـا سـاوه وفـات 

یـخ بغـداد: 169/6( گشـت. )تار یافـت و جنـازه اش بـه نیشـابور بـرده شـد و در آن جـا دفـن 

1. منزلی میان همدان و ساوه.
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کـه همـراه پسـرش، الّطائع هلل، به  30. المطیـع هلل، خلیفـۀ عّباسـی. بـه سـال 364 آن گاه 

 سـوی واسـط می رفـت، در پادگانـی در ِدْیـر عاقـول وفـات یافـت و جنازه اش به بغداد برده شـد

یخ بغداد: 379/12( گشت. )تار  و در آن جا، در رصافه دفن 

31. احمـد بـن عطـاء ابوعبـداهلل زاهد )د.369(. در منواث از سـرزمین عّکا وفات یافت 

بغـداد: 337/4؛  یـخ  )تار گشـت.  بـرده شـد و در آن جـا دفـن  یـا صـور،  بـه صفـد،  و جنـازه اش 

هب: 68/3 ]373/4[(
ّ

شذرات الذ

32. محّمـد بـن عّبـاس بـن احمـد ابوعبـداهلل ضّبـی هراتـی. بـه سـال 378 در روسـتای 

که تابوتش به هرات برده شـود. پس جنازه اش  خواف از نیشـابور وفات یافت و وصّیت نمود 

المنتظـم: 146/7  بغـداد: 121/3؛  یـخ  )تار گشـت.  و در همـان جـا دفـن  یافـت  انتقـال  بـدان جـا 

)]336/14[

33. علـی بـن عبدالعزیـز جرجانـی. بـه سـال 3921 در نیشـابور وفـات یافـت و تابوتش به 

جرجـان بـرده شـد و در آن جـا دفـن گشـت. )المنتظـم: 222/7 ]36/15[؛ البدایـة و الّنهایه: 332/11 

هب: 57/3 ]355/4[(
ّ

]381/11[؛ شـذرات الذ

بـه مّکـه وفـات یافـت  از مصـر  ابوعبـداهلل قّمـی مصـری )د.400(. هنـگام حرکـت   .34 

گشت. )المنتظم: 248/7 ]73/15[( و جنازه اش به مدینه برده شد و در آن جا دفن 

 35. اســـماعیل بـــن حســـن ابوالقاســـم صرصـــری )د.403(. در بغـــداد وفـــات یافـــت 

یـــخ  گـــزارد، بـــه صرصـــر بـــرده شـــد. )تار ی نمـــاز  کـــه ابوحامـــد اســـفرایینی بـــر و  و پـــس از آن 

بغداد: 312/6(

کوفـه  36. ابونصـر فیـروز بهاءالدولـة2 )د.403(. در ارجـان وفـات یافـت و جنـازه اش بـه 

گشت. )المنتظم: 264/7 ]95/15[( برده شد و در بارگاِه امیر مؤمنان دفن 

1. برخی تاریخ وفاتش را جز این دانسته اند.

2. در متـن بهـاء الدیـن آمـده اسـت؛ ولـی درسـت همـان اسـت کـه در بـاال آمـده. او بهـاء الدولـة فیـروز بـن عضـد الدولـة فّنا 
خسـرو بـن رکـن الدولة حسـن بـن بویـد. )غ.(
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37. ابواسـحاق اسـفرایینی شـافعی1. به سـال 418 در نیشـابور وفات یافت و جنازه اش 

]30/12[؛  الّنهایـه: 24/12  و  )البدایـة  گشـت.  دفـن  کنونـی اش  بـارگاه  در  و  بـرده شـد  بـه وطنـش 

هب: 210/3 ]91/5[(
ّ

شذرات الذ

38. ابوالقاسم حسین بن علی مغربی )د.418(. در میافارقین وفات یافت و جنازه اش 

به بارگاه امیرالمؤمنین برده شد و در آن جا دفن گشت. )المنتظم: 33/8 ]186/15[(

39. ابوبکـر بیهقـی، حافـظ بـزرگ. بـه سـال 458 در نیشـابور وفـات یافـت و تابوتـش بـه 

بیهـق بـرده شـد. )المنتظـم: 24/8 ]97/16[؛ البدایـة و الّنهایـه: 94/12 ]116/12[(

40. محّمـد بـن احمـد بـن مشـاره2 ابوعبـداهلل اصفهانـی شـافعی. بـه سـال 464 در بغداد 

الّنهایـه:  بـرده شـد. )المنتظـم: 275/8 ]142/16[؛ البدایـة و  بـه دجیـل  وفـات یافـت و جنـازه اش 

)]129/12[  105/12

41. علـی بـن ابی نصـر موصلـی )د.479(. در بغـداد وفـات یافـت و جنـازه اش به موصل 

بـرده شـد و آن روز، مردمـی بسـیار گردآمـده بودند. )المنتظـم: 32/9 ]263/16[(

42. ابوبکر محّمد بن عبداهلل ناصحی نیشـابوری، پیشـوای حنفیان در روزگار خویش. 

گفته انـد: بـه اصفهـان _  بـه سـال 484 در راه ری وفـات یافـت و تابوتـش بـه نیشـابور _ برخـی 

بـرده شـد و در آن جـا دفـن گشـت. )الجواهـر المضّیـة فـی طبقـات الحنفّیـه: 64/2 ]185/3[(

کسـرا، وفات یافت  43. قاضی ابواحمد قسـم بن مظّفر شـهرزوری )د.489(. در مدائن 

هب: 393/3 ]393/5[(
ّ

کنار مادرش دفن شـد. )شـذرات الذ ّیه برده و  و جنازه اش به اسـکندر

44. ابوبکــر احمــد بــن علــی علبــی3 حنبلــی. بــه ســال 503 در عرفــات وفــات یافــت 

کنــار ُفَضیــل  و جنــازه اش بــه مّکــه بــرده و در پیرامــون خانــۀ خــدا طــواف داده شــد و در آن جــا، 

ی  ــر و ــب ب ــه بغــداد رســید، مــردم نمــاز غائ ی ب ــر مــرگ و گشــت. چــون خب ــن عیــاض دفــن  ب

1. یکی از پایه های مذهب شافعیان و فقیه بزرگ ایشان.

2. در المنتظم، شاده؛ و در البدایة و الّنهایه، شاره آمده است. )غ.(

هب، علثی آمده است. )غ.(
ّ

3. در المنتظم و شذرات الذ

)110)
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گزاردنــد و مســجد از آنــان لبریــز شــد. )المنتظــم: 164/9 ]117/17[؛ صفــة الّصفــوه: 279/2 ]495/5[؛ 

هب: 6/4 ]11/6[(
ّ

شذرات الذ

ـه وفـات 
ّ
کوفـی مقـری. بـه سـال 510 در حل 45. حافـظ ابوغنائـم محّمـد بـن علـی نرسـی 

گشـت. )المنتظـم: 189/9 ]151/17[( کوفـه بـرده شـد و در آن جـا دفـن  یافـت و جنـازه اش بـه 

46. ابوبکـر محمـود بـن مسـعود قاضـی القضـاة شـعیبی حنفـی مفتـی. بـه سـال 514 در 

سـمرقند وفـات یافـت و جنـازه اش بـه بخـارا بـرده شـد. )الجواهـر المضّیـة فـی طبقـات الحنفّیـه: 

)]451/3[  162/2

47. ابواسـحاق غّزی ابراهیم بن عثمان. به سـال 524 در میان مرو و بلخ، از شـهرهای 

هب: 
ّ

گشـت. )شـذرات الذ خراسـان، وفات یافت و جنازه اش به بلخ برده شـد و در آن جا دفن 

)]114/6[ 68/4

48. قاضی بهاءالّدین ابن شـهرزوری. به سـال 532 در حلب وفات یافت و جنازه اش 

گشـت. )وفیات األعیان: 212/1 ]329/2[( به صّفین برده شـد و در آن جا دفن 

 49. ابوسـعد احمـد بـن محّمـد حافـظ اصفهانـی. بـه سـال 540 در نهاونـد وفـات یافـت 

هب: 125/4 ]205/6[(
ّ

و جنازه اش به اصفهان برده شد. )المنتظم: 117/10 ]45/18[؛ شذرات الذ

و  یافت  وفات  سرخس  در  )د.542(.  بخاری  بسر  بن  ابوالمعالی  محّمد  بن  احمد   .50

جنازه اش به مرو و سپس به بخارا انتقال یافت و در آن جا دفن گشت. )المنتظم: 127/10 ]58/18[(

 51. مظّفـر بـن اردشـیر ابومنصـور عبـادی. بـه سـال 547 در عسـکر مکـّرم وفـات یافـت 

گشت. )المنتظم: 151/10 ]88/18[( و جنازه اش به بغداد برده شد و در مقبرۀ جنید دفن 

52. ابوالحســن محّمــد بــن مبــارک بغــدادی فقیــه شــافعی. بــه ســال 552 در بغــداد 

هــب: 164/4 
ّ

کوفــه بــرده شــد و در آن جــا دفــن گشــت. )شــذرات الذ وفــات یافــت و جنــازه اش بــه 

)]273/6[

53. صدرالّدیـن ابوبکـر خجنـدی اصفهانـی شـافعی. بـه سـال 552 در روسـتایی میـان 

73/5
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گشـت.  کـرخ وفـات یافـت و جنـازه اش بـه اصفهـان بـرده شـد و در سـیالن دفـن  همـدان و 

هـب: 163/4 ]270/6[(
ّ

الذ 179/10 ]122/18[؛ شـذرات  )المنتظـم: 

در   569 سـال  بـه  غرناطـی.  مالکـی  ابوعبـداهلل  انصـاری  عبدالّرحیـم  بـن  محّمـد   .54

گشـت. )الّدیبـاج  اشـبیلّیه وفـات یافـت و جنـازه اش بـه غرناطـه بـرده شـد و در آن جـا دفـن 

)]261/2[ ص287  المذّهـب: 

یافـت  وفـات  همـدان  در   580 سـال  بـه  اصفهانـی.  شـافعی  فقیـه  طیـف 
ّ
عبدالل  .55 

هب: 163/4 ]270/6[(
ّ

گشت. )شذرات الذ و جنازه اش به اصفهان برده شد و در آن جا دفن 

56. ضیاءالّدین عیسی هکاری فقیه. به سال 585 در خروبه، نزدیک عّکا، وفات یافت 

و جنازه اش به قدس برده شد و در آن جا دفن گشت. )البدایة و الّنهایه: 334/12 ]408/12[(

57. ابوالفضل حسین بن احمد همدانی یزدی، از پیشوایان حنفیان. به سال 591 در 

شهر قوص از منطقۀ صعید1 مصر ]= مصر علیا[ وفات یافت و جنازه اش به ]مرکز[ مصر برده 

گشت. )الجواهر المضّیة فی طبقات الحنفّیه: 207/1 ]99/2[( گورستان حنفیان دفن  شد و در 

یافـت  وفـات  حمـاة  در  )د.599(.  ابن شـهرزوری  یحیـی  بـن  قسـم  ابوالفضائـل   .58 

هب: 342/4 ]556/6[(
ّ

گشت. )شذرات الذ و جنازه اش به دمشق برده شد و در آن جا دفن 

59. مسـعود بن صالح الّدین )د.606(. در مدرسـۀ رأس العین وفات یافت و جنازه اش 

گشت. )البدایة و الّنهایه: 55/13 ]66/13[( به حلب برده شد و در آن جا دفن 

60. ابن حمــدون تاج الّدیــن ابوســعد حســن بــن محّمــد )د.608(. در مدائــن وفــات 

گشــت. )البدایــة و الّنهایــه:  گورســتان قریــش بــرده شــد و در آن جــا دفــن  یافــت و جنــازه اش بــه 

)]75/13[  62/13

61. قطب الّدیـن عـادل )د.619(. در فّیـوم وفـات یافـت و جنـازه اش بـه قاهـره برده شـد. 

)البدایـة و الّنهایـه: 99/13 ]116/13[(

1. سرزمینی در جنوب قاهره شامل هشت استان، از جمله اسیوط و اسوان. )م.(
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ی عمـری. بـه سـال 650 در بغـداد وفـات یافـت   62. ابوالفضائـل حسـن بـن محّمـد عـدو

هب: 250/5 ]432/7[(
ّ

گشت. )شذرات الذ و جنازه اش به مّکه برده شد و در آن جا دفن 

63. سـیف الّدین ابوالحسـن قیمری. به سـال 653 در نابلس وفات یافت و جنازه اش 

کـه در نزدیکـی بیمارسـتان او در صالحّیه بود، دفن گشـت.  انتقـال یافتـه و در بـارگاه خـودش 

هب: 161/5 ]450/7[(
ّ

)شذرات الذ

64. ملـک ناصـر داوود بـن معّظـم. بـه سـال 655 در روسـتای بویضـا در دمشـق وفـات 

گشـت. )البدایـة و الّنهایـه:  کـوه قاسـیون دفـن  یافـت و جنـازه اش بـه شـام بـرده شـد و در دامنـۀ 

)]231/13[ 198/13

 65. جمال الّدیـــن صرصـــری فقیـــه حنبلـــی. بـــه ســـال 656 در بغـــداد وفـــات یافـــت 

گشـــت. )مختصـــر طبقـــات الحنابلـــه:   و جنـــازه اش بـــه صرصـــر بـــرده شـــد و در آن جـــا دفـــن 

ص51 ]ص58[(

66. شـیخ محّمـد قونـوی مصـری. بـه سـال 672 در مصـر وفـات یافـت و وصّیـت نمـود 

گـردد.  کنـار اسـتادش، شـیخ محیی الّدیـن عربـی، دفـن  کـه تابوتـش بـه دمشـق انتقـال یابـد و 

)لواقـح األنـوار فـی طبقـات األخیـار: 177/1 ]203/1[(

یا وفات  67. ابوالخیـر رمضـان بـن حسـین سـرماری مـدّرس حنفـی. به سـال 675 در در

یافـت و بـه شـهر انبـار بـرده شـد و ُنـه روز پـس از مرگـش در آن جـا دفـن گشـت. )الجواهـر المضّیة 

فـی طبقات الحنفّیـه: 243/1 ]205/2[(

کرک وفات یافت و جنازه اش به دمشـق برده شـد   68. ملک سـعید برکه )د.678(. در 

گشت. )روض المناظر ابن شحنه( و در آن جا دفن 

69. نجم الّدیــن عبدالّرحیــم قاضــی ابن بــارزی شــافعی فقیــه بصیــر. بــه ســال 683 

ــذرات  ــت. )ش گش ــن  ــا دف ــد و در آن ج ــرده ش ــه ب ــه مدین ــازه اش ب ــت و جن ــات یاف ــوک وف در تب

)]667/7[  382/5 هــب: 
ّ

الذ
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70. یوسـف بـن ابی نصـر دمشـقی ابن سـفاری محـّدث. بـه سـال 699 در روزگار تاتـار، 

گرفـت ]و امنّیـت برقـرار  در دمشـق وفـات یافـت و در تابوتـی نهـاده شـد و چـون اوضـاع آرام 

هـب: 454/5 ]ص793[(
ّ

گشـت. )شـذرات الذ گشـت[، بـه نیـرب1 بـرده شـد و در آن جـا دفـن 

71. شـرف الّدین ابوعبـداهلل محّمـد بـن محّمـد حّرانـی، معروف به ابن نجیـح، که فقیهی 

عبادت پیشـه بود و در سـال 723 درگذشـت. در وادی بنی سـالم وفات یافت و به مدینه برده 

گشـت. )البدایـة  گـزارده شـد و در بقیـع دفـن   شـد و پـس از غسـل، در روضـۀ نبـوی بـر وی نمـاز 

و الّنهایه: 110/14 ]127/14[(

]در  شـافعیان  پیشـوای  شـافعی،  نورالّدیـن  مصـری  یعقـوب  بـن  علـی  ابوالحسـن   .72

روزگار قدیـم[ )د.724(. در دیـروط، یکـی از شـهرهای بـزرگ مصـر، وفـات یافـت و جنـازه اش 

گشـت. )البدایـة و الّنهایـه: 115/14 ]132/14[( بـه قرافـه بـرده شـد و در آن جـا دفـن 

وفات  بلبیس  در شهر  به سال 727  بزرِگ شافعیان.  ابن زلمکانی،  کمال الّدین   .73

یافت و جنازه اش به قاهره برده شد و در قرافه دفن گشت. )البدایة و الّنهایه: 132/14 ]152/14[(

74. عبدالقـادر بـن عبدالعزیـز حنفـی، از برجسـتگان مذهـب حنفیـان. بـه سـال 737 

در رمیلـه وفـات یافـت و جنـازه اش بـه بیـت المقـدس بـرده شـد. )الجواهـر المضّیـة فـی طبقـات 

الحنفّیـه: 324/1 ]448/2[(

75. محّمـد بـن محّمـد تلمسـانی مقـری، یکـی از مجتهـدان مذهـب مالکـی در سـدۀ 

هشـتم. در فـاس وفـات یافـت و جنازه اش به وطنش، تلمسـان، برده شـد. )نیـل االبتهاج، چاپ 

شـده در حاشـیۀ الّدیبـاج: ص250(

بخاری  صحیح  کنندۀ  شرح  شمس الّدین،  بغدادی  کرمانی  یوسف  بن  محّمد   .76

)د.786(. در راه حج وفات یافت و جنازه اش به بغداد برده شد و در قبری که برای خود آماده 

ک سپرده شد. )بغیة الوعاه: ص110 ]280/1[؛ مفتاح الّسعاده: 171/1 ]197/1[( کرده بود، به خا

بی شافعی رئیس بزرگوار )د.803(. 
َ
77. عّزالّدین ابوجعفر احمد بن احمد اسحاقی َحل

1. روستایی مشهور در نیم فرسنگی دمشق. بنگرید به: معجم البلدان: 330/5. )غ.(

75/5
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کنار  در یکی از توابع حلب، در دو منزلِی آن، وفات یافت و جنازه اش به حلب برده شد و 

هب: 24/7 ]41/9[(
ّ

گشت. )شذرات الذ خاندانش دفن 

78. امیـر عمادالّدیـن ابوالفـداء اسـماعیل عنابـی دمشـقی )د.930(. در روسـتای دّمـر 

هب: 172/8 
ّ

گشـت. )شـذرات الذ وفات یافت و جنازه اش به دمشـق برده شـد و در عنابه دفن 

)]238/10[

79. شـــهاب الّدین احمـــد بخـــاری مّکـــی، پیشـــوای حنفیـــان ]در روزگار خـــود[ )د. 938 

/948(. در بنـــدر جـــّده قاضـــی بـــود و همـــان جـــا وفـــات یافـــت و جنـــازه اش بـــه مّکـــه بـــرده شـــد 

هـــب: 228/8 ]319/10[(
ّ

گشـــت. )شـــذرات الذ  دفـــن 
ّ

و در معـــال

کیزوانـی )د.955(. میـان مّکـه و طائـف وفـات یافـت   80. ابوالحسـن علـی بـن احمـد 
هب: 307/8 ]441/10[(1

ّ
گشت. )شذرات الذ و جنازه اش به مّکه برده شد و در آن جا دفن 

ب( کسانی که از مدفنی به مدفن دیگر انتقال یافته اند

1. عبـداهلل بـن عمـرو بـن حزام/حـرام انصـاری، پـدِر صحابـی بزرگوار جابر بـن عبداهلل. او 

بـه شـهادت رسـیدند و در یـک قبـر دفـن  و دوسـتش، عمـرو بـن جمـوح انصـاری، در احـد 

گشتند؛ اّما جابر به آن راضی نگشت و پدرش را پس از شش ماه از قبر بیرون آورد.

کـه او را  گشـت و مـن بـه آن راضـی نشـدم تـا ایـن  گویـد: »همـراه پـدرم مـردی دفـن  جابـر 

ی  گانـه قـرار دادم.« ابـوداوود و بیهقـی این افزوده را نیز در سـخن و بیـرون آوردم و در قبـری جدا

نقـل کرده انـد: »پـس از شـش مـاه او را بیـرون آوردم؛ و هیـچ ناهنجاری در پیکـرش ندیدم، جز 

یخته بـود.« )صحیح بخـاری: 247/2 ]454/1[؛  ک ر کـه از او بر خا یشـش  چنـد مـوی کوچـک از ر

سـنن ابـو داوود: 72/2 ]218/3[؛ السـنن الکبـری تألیـف نسـائی: 84/4 ]651/1[؛ السـنن الکبـری تألیـف 

بیهقـی: 58/4؛ االسـتیعاب: 368/1 ]955/3[؛ ُاْسـد الغابـه: 232/3 ]348/3[؛ اإلصابـه: 350/2؛ الّتـاج 

فی الجمع بین الّصحاح: 410/1 ]374/1[(

گمان من، چندین تن از این افراد پس از دفن، از مدفنی به مدفن دیگر انتقال یافته اند. 1. به 

76/5
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آورده  جابـر  از  صحیـح  سـند  بـا   )]224/3[  203/3 الصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا

کشـته  کـه  کسـی بـود  اسـت: »صبحگاهـاِن روز نبـرد احـد بـه جنـگ رفتیـم. پـدرم نخسـتین 

کـه او را بـا کـس دیگـر در یک  شـد. او را همـراه کسـی دیگـر در یـک قبـر دفـن نمـودم؛ اّمـا از ایـن 

کـه هماننـِد  قبـر نهـاده بـودم، دلـم راضـی نشـد. پـس از شـش مـاه او را بیـرون آوردم و دیـدم 

گوشـش تغییـر یافتـه بـود.« کـش سـپرده بـودم و تنهـا  کـه بـه خا همـان روزی اسـت 

کـردن  یـاد  از  پـس   )]374/1[  409/1 الّرسـول:  أحادیـث  فـی  لألصـول  الجامـع  )الّتـاج  ناصـف 

کـرده، گفتـه اسـت: »از این جا  کـه در آن جـا یـاد  حدیـث جابـر و انتقـال جنـازۀ سـعد و سـعید 

گـر  کـه انتقـال دادِن مـرده بـه مـکان دیگـر، پیـش و پـس از دفـن، جایـز اسـت. البّتـه ا برمی آیـد 

کـه آن قبر در آب فروشـود یا تغییـر یابد، این عمل  کار را بخواهـد یـا بیـم رود  صاحـب قبـر، ایـن 

گـر نیـاز  کار ا واجـب اسـت. انتقـال دادن مـرده از میـان اشـرار نیـز جایـز اسـت. پـس اصـل ایـن 

افتـد، جایـز اسـت.«

 2. عبـداهلل بـن سـلمة بـن مالـک بـن حـارث بلـدی انصـاری. در احـد به شـهادت رسـید 

پسـرم،  رسـول خدا!  »ای  گفـت:  و  آمـد  رسـول خدا؟ص؟  نـزد  عـدّی،  بنـت  انیسـه  مـادرش،  و 

کـه در بـدر نیـز حضـور داشـت، در نبـرد احد کشـته شـد. دوسـت می دارم  عبـداهلل بـن سـلمه، 

ی اجـازه فرمـود  ی انـس جویـم.« رسـول خدا؟ص؟ بـه و پیکـرش را انتقـال دهـم تـا بـه نزدیکـِی و

گـذارد  پـای آبکشـش   تـا او را انتقـال دهـد. انیسـه او را در عبایـی نهـاد و بـر یـک سـوی چهار

ر بـن دّیـار1 را قـرار داد. مـردم بـه شـگفت شـدند؛ زیـرا عبـداهلل سـنگین 
َّ

 و بـر سـوی دیگـر، مجـذ

ر سـبک اندام بـود. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »عمـِل ایـن دو، میانشـان تعـادل برقرار 
َّ

و تنومنـد؛ و مجـذ

کـرده اسـت.« )ُاْسـد الغابـه: 177/3 ]266/3[؛ اإلصابـه: 321/2؛ 245/4(

وی.2 در احد شـهید شـد و انیسـه، مادر عبداهلل 
َ
ر بـن ذیـاد بـن عمـرو بـن أحزم َبل

َّ
3. مجـذ

که خواهد آمد. یاد« بوده باشد، چنان  1. در مأخذ چنین است؛ و شاید »ز

کـه مـا آن را از مآخـذ معتبـر ترجمـۀ وی، آوردیـم. نـام او در  یـاد و احـزم درج شـده، ولـی درسـت همـان اسـت  2. در متـن، ز
یـارت شـهدای احـد در همیـن جلـد، خواهـد آمـد. )غ.( ز
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بـن سـلمه، او را همـراه فرزنـدش بـه اجـازۀ آشـکار صاحـب بزرگـوار شـریعت ]= پیامبـر[ انتقـال 

گذشت. که  داد؛ چنان 

کـه در نبـرد جمـل بـه سـال  4. طلحـة بـن عبیـداهلل تیمـی، یکـی از ده تـن بشـارت یافتـه، 

کـه  کر روایـت نمـوده  گشـت. حافـظ ابـن عسـا کشـته شـد و در منطقـۀ ثقیـف بصـره دفـن   36

کـه بـه او گفـت: »دختـرم! مـرا از ایـن مکان به  عایشـه، دختـر طلحـه، پـدرش را در خـواب دیـد 

ی را پـس از سـی سـال یـا زمانـی در  جـای دیگـر ببـر؛ زیـرا رطوبـت آزارم می دهـد.« دختـرش و

کـه تـر و تـازه بـود و هیـچ  همیـن حـدود، انتقـال داد و در »هجرتیـِن« بصـره دفـن نمـود؛ حـال آن 

ی تغییر نیافته بود. عضوی از و

کــه یکــی از خانه هــای خانــدان ابوبکــر را خریدنــد و او را در آن دفــن  در روایتــی آمــده 

یــخ مدینــة دمشــق: 87/7 ]123/25[؛ البدایــة و الّنهایــه: 247/7 ]276/7[؛ عمــدة القــاری  نمودنــد. )تار

شــرح صحیــح البخــاری: 63/4 ]164/8[(

کنـــار مســـجد رســـول خدا؟ص؟. عینـــی )عمـــدة القـــاری شـــرح صحیـــح  5. دفـــن شـــدگان در 

کنـــار مســـجد بـــه بقیـــع  کـــه قبرهـــای  گویـــد: »عثمـــان؟ضر؟ فرمـــان داد  البخـــاری: 63/4 ]163/8[( 

گفت:›مســـجدتان را وســـعت بخشـــید!‹« ـــد؛ و  انتقـــال یاب

کــرده  روایــت  جابــر  از   )]376/1[  147/1 الّصفــوه:  )صفــة  ابن جــوزی  احــد.  شــهیدان   .6

کــه در احــد قــرار داشــت، جــاری  کــه چشــمۀ خویــش را  یــه خواســت  اســت: »چــون معاو

کار ممکــن نیســت، مگــر بــا عبــور از قبرهــای شــهیدان.‹ او پاســخ  ســازد، بــه او نوشــتند:›این 

نوشت:›قبر آنان را بشکافید!‹«

نــدا  کــه  اســت  آمــده  ِترِمــذی  حکیــم  آِن  از   )]32/2[ )ص227  صــول 
ُ
األ نــوادر  کتــاب  در 

گویــد:  کشــته ای دارد، بــه آن جــا رود!« جابــر  کــس  دهنــده ای در میــان مــردم جــار زد: »هــر 

گویــی خفتگاننــد. در ایــن میــان، بــه  کــه بــر دوش مــردان بــرده می شــدند،  »شــهیدان را دیــدم 

گوشــۀ پــای حمــزه بیــل برخــورد و از آن خــون جــاری شــد.«

77/5
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یـه  معاو »چـون  اسـت:  کـرده  روایـت  جابـر  از   )]488/1[  194/1 الّصفـوه:  )صفـة  ابن جـوزی 

خواسـت چشـمه اش را جاری سـازد، جارچی اش در میان ما ندا درداد که به سـوی کشـتگان 

یـم. پـس از 40 سـال آنـان را بیـرون آوردیـم، حـال آن کـه پیکرهاشـان نرم بود   خویـش در احـد رو

و اندام هاشان ]از طراوت[ خمیده می شد.«

 7. جعفر بن منصور )د.150(. نخسـت در گورسـتان بنی هاشـم در بغداد مدفون گشـت 

و سپس از آن جا به جای دیگر انتقال یافت. )البدایة و الّنهایه: 107/10 ]113/10[(

گورهـای رصافـه  8 . بـه سـال 647 تابوت هـای جمعـی از خلفـا ]و خانـدان ایشـان[ بـه 

انتقـال یافـت؛ زیـرا بیـم می رفـت کـه قبرهاشـان در آب فـرو رود. یکـی از ایـن خلفـا، المقتصـد 

فرزنـد امیـر ابواحمـد متـوّکل بـود که سـیصد و پنجاه و اندی سـال پس از دفنـش انتقال یافت. 

نیـز پسـر او المکتفـی و همچنیـن المقتفـی بـن المقتـدر بـاهلل انتقـال یافتنـد. )البدایـة و الّنهایـه: 

)]207/13[ 177/13

کبیر )د.311(. در شیراز وفات یافت و سپس قبرش شکافته و جنازه اش  9. ابونجم بدر 

به بغداد برده شد. )المنتظم: 180/6 ]228/13[(

ــن  ــی دف ــرای حکومت ــدادی )د.328(. در س ــۀ بغ ــن مقل ــی ب ــی ابوعل ــن عل ــد ب 10. محّم

ی را خواســتند. پــس قبــرش شــکافته شــد و پیکــرش بــه  گشــت و ســپس خانــواده اش پیکــر و

آن گاه،  و  نمــود  دفــن  در خانــۀ خویــش  را  ی  ابوحســین، و پســرش،  گشــت.  تحویــل  آنــان 

کــرد. )المنتظــم:  ّیــه، قبــرش را شــکافت و او را در خانــۀ خــود دفــن  همســرش، معــروف بــه دینار

)]396/13[ 311/6

11. جعفـر بـن فضـل ابوالفضـل، معروف بـه ابن ِحنزابه1، وزیِر محـّدث )د.391(. در قرافه 

ی پیش تـر در مدینه، شـهر  _ برخـی گفته انـد: در خانـه اش _ دفـن گشـت. برخـی گوینـد خـود و

انتقـال  بـه مدینـه  بـود. چـون  بـرای خویـش سـاخته  آن  قبـری در  و  پیامبـر، خانـه ای خریـده 

1. وی مادِر پدرش بوده و در وفیات األعیان، نامش خنزانه آمده است.
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ی در حّقشـان نمـوده بـود، او را بـه مّکـه بردنـد  کـه و یافـت، بـزرگان شـهر بـه سـبب نیکی هایـی 

گزاردنـد و در عرفـات وقوفـش دادنـد و سـپس بـه مدینـه بازگردانـده، در قبـرش  و برایـش حـج 

دفن نمودند. )البدایة و الّنهایه: 329/11 ]377/11[؛ وفیات األعیان: 121/1 ]349/1[(

12. ابن سـمعون محّمـد بـن احمـد، پیشـوا و واعـظ مشـهور. روز پنج شـنبه 14 ذی قعـدۀ 

سـال 387 وفـات یافـت و در خانـه اش در خیابـان غتابییـن دفـن گشـت و در همـان جـا بـود تا 

آن که روز پنج شـنبه 11 رجب سـال 426 به مقبرۀ احمد بن حنبل، پیشـوای حنبلیان، انتقال 

یـخ بغـداد: 277/1؛ البدایة  یافـت و در آن جـا دفـن گشـت؛ حـال آن کـه هنـوز کفنـش تـازه بـود. )تار

و الّنهایـه: 323/11 ]370/11[؛ وفیـات األعیـان: 28/2 ]305/4[(

کوفــی. بــه ســال 390 در بغــداد وفــات یافــت و یــک  13. ابوالحســن محّمــد بــن عمــر 

کــه محیــط خاندانــش بــود، انتقــال یافــت و در آن جــا دفــن شــد.  ســال بعــد، یــا کمتــر، بــه کوفــه 

یــخ بغــداد: 34/3( )تار

بـه سـال 403 وفـات  ـم اشـعری شـافعی. 
ّ
باِقالنـی، متکل بـن طّیـب  ابوبکـر محّمـد   .14

ـۀ نهـر طابق دفن گشـت. سـپس انتقال یافته، 
ّ
یافـت و در خانـه اش در کوچـۀ مجـوِس در محل

ک سـپرده شـد. )المنتظـم: 265/7 ]96/15[؛ البدایـة و الّنهایـه:  گورسـتان بـاب حـرب بـه خـا در 

351/11 ]403/11[؛ وفیات األعیان: 56/2 ]270/4[(

کـه پیشـوایِی مذهـب بـدو رسـید.  15. ابوبکـر محّمـد بـن موسـی خوارزمـی، فقیـه حنفـی 

گشـت و بـه سـال 408 بـه  کوچـۀ عیـده مدفـون  بـه سـال 403 وفـات یافـت و در خانـه اش در 

یـخ بغـداد: 247/3( گشـت. )تار مقبـره ای در بازارچـۀ غالـب بـرده شـد و در آن جـا دفـن 

16. ابوحامد احمد بن محّمد اسفرایینی، پیشوای شافعیان در روزگار خویش1. به سال 

گورستان باب حرب  406 درگذشت و در خانه اش دفن شد و سپس به سال 416/410 به 

یخ بغداد: 370/4؛ المنتظم: 278/7 ]113/15[؛ البدایة و الّنهایه: 3/12 ]4/12[( انتقال یافت. )تار

که وی فقیه تر و خبره تر از شافعی بوده است. کرده  کان ]وفیات األعیان: 73/1 [از قّدوری نقل 
ّ
1. ابن خل
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17. ابوالحسن علی بن عبدالعزیز ابن حاجب نعمان )د.421(. در خانۀ خویش در محلۀ 

برکۀ زلزل دفن گشت و سپس تابوتش به گورستان قریش انتقال یافت و شب جمعه 25 ذی قعدۀ 

سال 425 در آن جا به خاک سپرده شد. )تاریخ بغداد: 32/12؛ المنتظم: 52/8 ]210/15[(

دفـن  خانـه اش  در  و  یافـت  وفـات   422 سـال  ذی حّجـۀ  در  بـاهلل.  القـادر  خلیفـه   .18

گشـت. پس از یک سـال، تابوتش به رصافه انتقال یافت و پنجم ذی قعدۀ سـال 423 در آن 

یخ بغداد: 38/4؛ المنتظم: 61/8 و 68 ]220/15 و 229[( ک سپرده شد. )تار جا به خا

کـه  19. احمـد بـن محّمـد ابوحسـین قـّدوری بغـدادی حنفـی، بـزرگ حنفیـان در عـراق 

کوچـۀ  پیشـوایِی مذهـب بـدو رسـید. بـه سـال 428 در بغـداد وفـات یافـت و در خانـه اش در 

کنـار ابوبکـر  ابوخلـف دفـن شـد. سـپس بـه مقبـره ای در خیابـان منصـور انتقـال یافـت و در 

هب: 233/3 ]132/5[(
ّ

ک سپرده شد. )شذرات الذ خوارزمی، فقیه حنفی، به خا

20. ابوطاهـر جالل الّدیـن )د.435(. در بغـداد وفـات یافـت و در خانـه اش دفن گشـت. 

سـپس در ششـم مـاه رمضـان سـال 436 تابوتـش بـه مقبرۀ مخصوصشـان در گورسـتان قریش 

انتقـال یافت.

21. عبدالّســـّید بـــن محّمـــد، مشـــهور بـــه ابن صّبـــاغ شـــافعی، پیشـــوای شـــافعیان در 

کـــرخ  روزگار خویـــش. بـــه ســـال 447 _ در المنتظـــم: 477 _1 درگذشـــت و در خانـــه اش در 

دفـــن شـــد و ســـپس بـــه بـــاب حـــرب انتقـــال یافـــت. )المنتظـــم: 13/9 ]236/16[؛ البدایـــة و الّنهایـــه: 

)]155/12[  126/12

کـردی. بـه سـال 453 وفـات یافـت و در جامـِع محدثـه  22. ابونصـر احمـد بـن مـروان 

_ برخـی گفته انـد: قصـر سـدلی _ دفـن شـد و سـپس بـه بارگاه معـروف مخصوصشـان، در کنار 

جامـع محدثـه، انتقـال یافـت. )وفیـات األعیـان: 59/1 ]178/1[(

1. درسـت نیـز همیـن اسـت؛ زیـرا همـۀ فرهنگ نامه هایـی کـه شـرح حـال وی را آورده انـد، یـاد کرده انـد کـه وی کمـی پس از 
گشـایش مدرسـۀ نظامّیه به سـال 459 در آن تدریس می کرده اسـت. )غ.(
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23. احمـــد بـــن محّمـــد ابوالحســـن ســـمنانی، قاضـــی حنفـــی )د.466(. در بغـــداد 

ک ســـپرده شـــد. پـــس از یـــک مـــاه، بـــه  ئیـــن1 بـــه خـــا
ّ

وفـــات یافـــت و در خانـــه اش در نهـــر قال

مقبـــره ای در خیابـــان منصـــور بـــرده شـــد و از آن جـــا نیـــز بـــه خیزرانّیـــه انتقـــال یافـــت. )المنتظـــم: 

287/8 ]158/16[؛ الجواهـــر المضّیـــة فـــی طبقـــات الحنفّیـــه: 96/1 ]256/1[(

کنـــار اجـــدادش دفـــن شـــد.  ـــه ســـال 467 وفـــات یافـــت و  ـــم بامـــر اهلل. ب 24. خلیفـــه القائ

ـــه:  ـــة و الّنهای ـــارت می شـــود. )البدای ی ـــا همیـــن زمـــان قبـــرش ز ـــه رصافـــه انتقـــال یافـــت و ت ســـپس ب

110/12 و 115 ]135/12 و 140[(

25. حسـن بـن عبدالـودود ابوعلـی شـامی )د.467(. در خانـه اش در کوچـۀ خرقـی دفن 

ک سـپردند. )المنتظـم: 295/8  شـد. سـپس او را بیـرون آوردنـد و در مقبـرۀ مسـجد شـهر بـه خـا

)]168/16[

26. احمـد بـن علـی بـن محّمد، قاضی دمشـق. به سـال 468 درگذشـت و در خانه اش 

یخ مدینة دمشـق: 410/1 ]72/5[( دفـن شـد. سـپس بـه مقبرۀ بـاب صغیر انتقال یافـت. )تار

ـــه ســـال 478 وفـــات  ـــزرگ. ب 27. ابوعبـــداهلل دامغانـــی حنفـــی، قاضـــی القضـــاة و فقیـــه ب

گشـــت و ســـپس بـــه بـــارگاه ابوحنیفـــه انتقـــال  بیـــن مدفـــون 
ّ

کوچـــۀ عال یافـــت و در خانـــه اش در 

یافت. )المنتظم: 24/9 ]252/16[؛ البدایة و الّنهایه: 129/12 ]159/12[(

28. ابوالمعالـی عبدالملـک بـن عبـداهلل جوینی، امام الحرمین، فقیه شـافعی. به سـال 

ک سـپرده شـد. پـس از سـال ها، بـه مقبـرۀ  478 در نیشـابور درگذشـت و در خانـه اش بـه خـا

ی که نزدیک بـه چهارصد َتن بودند  حسـین انتقـال یافـت و در کنـار پـدرش دفن شـد. یـاران و

ی نوحـه سـرمی دادند. )وفیـات األعیـان:  گرفتـه بودنـد، در شـهر می گشـتند و بـر و و از او دانـش فرا

هـب: 
ّ

الذ الّنهایـه: 128/12 ]157/12[؛ شـذرات  و  البدایـة  المنتظـم: 20/9 ]247/16[؛  313/1 ]169/3[؛ 

)]341/5[ 360/3

کرخ، در بغداد. )غ.( ه ای بزرگ در شرق 
ّ
1. محل
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29. محّمـد بـن هـالل ابوالحسـن صابـی، ملّقب بـه »غرس الّنعمـه« )د.480(. در بغداد 

وفـات یافـت و در خانـه اش در خیابـان ابن عـوف دفن شـد و سـپس به بـارگاه علی؟ع؟ انتقال 

یافـت. )المنتظم: 42/9 ]275/16[(

30. ابومحّمـد رزق اهلل بـن عبدالوّهـاب تمیمـی. به سـال 488 درگذشـت و در خانه اش 

که پسـرش ابوالفضل به سـال 491 وفات یافت، به  در باب المراتب دفن شـد. سـپس آن گاه 

مقبـرۀ احمـد انتقـال یافـت. )مناقـب احمد بـن حنبـل تألیـف ابن جـوزی: ص525 ]ص699[؛ المنتظم 

تألیِف همو: 89/9 ]21/17[(

 31. محّمـد بـن ابی نصـر ابوعبـداهلل اندلسـی، حافـظ مشـهور. بـه سـال 488 درگذشـت 

و در مقبـرۀ بـاب ابـرز از بـارگاه شـیخ ابواسـحاق شـیرازی دفـن شـد. سـپس در مـاه صفـر سـال 

کنـار قبـر بشـر بـن حـارث، معـروف بـه حافـی، دفـن  491 بـه مقبـرۀ بـاب حـرب انتقـال یافـت و 

گشـت. )وفیـات األعیـان: 60/2 ]283/4[؛ المنتظـم: 96/9 ]29/17[(

32. طـّراد بـن محّمـد عّباسـی بغـدادی )د.491(. در خانـه اش در باب البصره دفن شـد 

گشـت.  و سـپس در ذی حّجـۀ سـال 492 بـه آرامـگاه شـهدا1 انتقـال یافـت و در آن جـا دفـن 

)المنتظـم: 106/9 ]44/17[(

33. ابوالحســن عقیــل بــن ابی الوفــاء علــی، بــزرِگ حنبلیــان. بــه ســال 510 _ برخــی 

ــات  ــدرش وف ــون پ ــد. چ ــن ش ی دف ــۀ و ــت و در خان ــدرش درگذش ــش از پ ــد: 513 _ پی گفته ان

یافــت، همــراه او بــه مقبــرۀ امــام احمــد انتقــال یافــت. )المنتظــم: 186/9 ]148/17[؛ شــذرات 

)]64/6[  39/4 هــب: 
ّ

الذ

34. محّمد بن محّمد ابوحازم، فقیه حنبلی. به سال 527 وفات یافت و در خانه اش 

کـه بـا وی در نبـرد بـا  کـه در ایـن مـکان، گروهـی از یـاران امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب مدفـون هسـتند  1. گفتـه شـده 

خـوارج نهـروان شـرکت نمـوده، جراحـت برداشـتند؛ سـپس هنـگام بازگشـت، در آن مـکان درگذشـتند و علـی آنـان را 

یـخ بغـداد: 126/1؛ المنتظـم: 98/10 ]21/18[. ک سـپرد. بنگریـد بـه: تار همـان جـا بـه خـا
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کنـار پـدرش بـه  بـاب ازّج دفـن شـد. سـپس بـه سـال 534 بـه مقبـرۀ احمـد انتقـال یافـت و 

هـب: 82/4 ]136/6[؛ مختصـر طبقـات 
ّ

ک سـپرده شـد. )المنتظـم: 34/10 ]281/17[؛ شـذرات الذ خـا

الحنابلة: ص33 ]ص39[(

35. حسـین بـن حمیـد تمیمـی، از بـزرگان دانش حدیث. به سـال 531 درگذشـت و در 

یـخ  کـوه قاسـیون انتقـال یافـت. )]تار خانـه اش در بـاب البریـد دفـن شـد و سـپس بـه ]دامنـۀ[ 
کر: 284/4 ]22/14[(1 مدینة دمشق[ تألیف ابن عسا

36. احمـد بـن جعفـر ابوعّبـاس حربـی )د.534(. در حربّیـه دفن شـد و سـپس به مقبرۀ 

بـاب حـرب انتقال یافت. )المنتظـم: 86/10 ]5/18[(

37. شـیخ ابویعقـوب یوسـف همدانـی. بـه سـال 535 وفـات یافـت و در یامـن، در راه 

گشـت.  گشـت. سـپس جنـازه اش بـه مـرو بـرده شـد و در آن جـا دفـن  مـرو، چنـدی مدفـون 

األنـوار فـی طبقـات األخیـار: 117/1 ]136/1[( لواقـح  )وفیـات األعیـان: 524/2 ]80/7[؛ 

ی همۀ روزها را روزه  38. احمد بن محّمد بن علی ابوجعفر عدل بغدادی )د.536(. و

کـه روزۀ آن هـا حـرام اسـت. در خانـه اش در خرابـۀ هـراس دفـن شـد   داشـت، مگـر روزهایـی را 

و پس از چندی به مقبرۀ باب حرب انتقال یافت. )المنتظم: 97/10 ]19/18[(

بغدادی )د.538(. در خانۀ ساحلی خویش در  ینبی  ز ابوالقاسم  بن طّراد  39. علی 

باب المراتب دفن شد و سپس در شبانگاه سه شنبه 16 رجب سال 5442 به مقبره اش در 

گردآمدند و در خانۀ او تا سحر وعظ نمودند.  ی، واعظان  حربّیه انتقال یافت. برای انتقال و

یان و دانشوران روان گشتند و شمع های فراوان و بی اندازه روشن  ی، قار سپس همراه جنازۀ و

شد. )المنتظم: 109/10 و 166 ]35/18 و 107[(

1. در آن، حسین بن احمد آمده است. )غ.(

2. در المنتظـم )109/10 ]35/18[( چنیـن آمـده؛ اّمـا در همـان کتـاب )166/10 ]107/18[( گفته شـده اسـت:»انتقال وی 
در رجـب سـال 551 بود.«
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ی  که پیشـوایِی مذهب به و می، مفتی حنفی 
ْ
40. شـیخ اإلسـالم محّمد بن محّمد ُخل

ـم1 انتقـال یافـت 
ْ
 رسـید. بـه سـال 544 وفـات یافـت و در بلـخ دفـن شـد. سـپس بـه منطقـۀ ُخل

ک سپرده شد. )الجواهر المضّیة فی طبقات الحنفّیه: 130/2 ]359/3[( و در آن جا به خا

41. علـی بـن محّمـد ابوالحسـن درینـی. بـه سـال 549 وفـات یافـت و در خانـه اش در 

پیش خاِن مسـجد دفن شـد و سـپس در سـال 574 به باب ابرز، نزدیک مدرسـۀ ناجیه، انتقال 

یافـت. )وفیـات األعیـان: 245/1 ]478/2[(

در  و  یافـت  وفـات  بـه سـال 559  ابی منصـور.  بـن  بـن علـی  42. جمال الّدیـن محّمـد 

کعبـه طـواف داده شـد، پـس  موصـل دفـن شـد. سـپس بـه مّکـه انتقـال یافـت و در پیرامـون 

کـوه عرفـات بردنـد. در مـّدت اقامـت خویـش  کـه در شـب وقـوف، جنـازۀ او را بـر فـراز  از آن 

در  و  شـد  بـرده  منـّوره  مدینـۀ  بـه  آن گاه،  می دادنـد.  طـواف  بارهـا  را  ی  و روز  هـر  مّکـه،  در 

کـه بارهـا در پیرامـون  کـه در شـرق مسـجد پیامبـر؟ص؟2 سـاخته بـود، پـس از آن  کاروانسـرایی 

یـخ: 124/11 ]178/7[؛ وفیات  روضـۀ رسـول خدا؟ص؟ طـواف یافـت، دفن گشـت. )الکامـل فـی التار

)]309/12[  249/12 الّنهایـه:  و  البدایـة  ]145/5[؛   188/2 األعیـان: 

کـه خـوْد  43. عمـر بـن بهلیقـا طّحـان )د.560(. بـر در ]حیـاط[، دور از دیـوار مسـجدی 

کنـار  گشـت و بیـرون آورده شـد و  سـاخته بـود، دفـن شـد و پـس از چنـد روز قبـرش شـکافته 

کـه بنیان گـر ایـن مسـجد بـوده، اشـتهار یابـد. )المنتظـم:  ی  گشـت تـا یـاد و دیـوار مسـجد دفـن 

)]164/18[ 212/10

کنانی شـافعی مصری، پرهیزگار پارسـا. به سـال 562  44. محّمد بن ابراهیم ابوعبداهلل 

گشـت.  کوچـک دفـن  گنبـد ]و بـارگاِه[ امـام شـافعی در قرافـۀ  در مصـر وفـات یافـت و نزدیـک 

کـوه مقّطـم، نزدیـک حـوض معـروف بـه اّم مـودود، انتقـال یافـت و قبـرش در  سـپس بـه دامنـۀ 

که ده فرسنگ با آن فاصله دارد. )غ.( 1. شهری در نواحی بلخ 

گشت.« 2. در وفیات األعیان آمده است:»در بقیع دفن 
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یـارت نمـوده ام.  ـِف وفیـات األعیـان[ بارهـا آن را ز
ّ
یارتـگاه اسـت؛ و مـن ]= مؤل آن جـا مشـهور و ز

)وفیـات األعیـان: 121/2 ]462/4[(

ی چنـد ماهـی منصـب  45. جعفـر بـن عبدالواحـد ابوالبـرکات ثقفـی )د.563(. پـدر و

قضـاوت را عهـده دار بـود. سـپس درگذشـت و در خانـه ای در کوچـۀ بهـروز دفن گشـت. چون 

کاروانسـرای زوزنـی، مقابـل مسـجد  کنـار  آورده شـدند و  بیـرون  نیـز بمـرد، هـر دو  ایـن فرزنـد 

گشـتند. )المنتظـم: 224/10 ]178/18[( منصـور، دفـن 

ب الّدین سعداهلل بن نصر بن دجاجی، فقیه حنبلی. به سال 564 درگذشت 
ّ

46. مهذ

و در مقبرۀ کاروانسرا]ی زوزنی[ دفن شد. پس از پنج روز جا به جا گشت و کنار پدر و مادرش 

هب: 
ّ

ک سپرده شد. )البدایة و الّنهایه: 295/12 ]321/12[؛ شذرات الذ در مقبرۀ امام احمد به خا

)]353/6[ 213/4

دفـن  زوزنـی  کاروانسـرای  کنـار  در  ی  »و گویـد:   )]184/18[  228/10 )المنتظـم:  ابن جـوزی 

گشـت تـا صوفیـان را خـوش آیـد؛ زیـرا در طـول زندگـی اش بـا آنـان همـراه بـود. پنـج روز بدیـن 

بـه ایـن سـبب سـرزنش می کردنـد و می گفتنـد:  حـال بمانـد و همـواره حنبلیـان فرزنـدش را 

›کسـی همچـون ایـن مـرد حنبلـی نزد صوفیان چه می کنـد؟‹ فرزندش پس از پنج روز، شـبانه 

کنـار پـدر و مـادرش دفـن شـود.  کـه  کـرده بـوده  کـه خـود او وصّیـت  قبـرش را شـکافت و گفـت 

کنـار آن دو دفـن نمـود.« سـپس او را 

کـه اینـان بـه چـه انگیزه هایـی قبرهـا را می شـکافته و جنازه هـا را از  امینـی گویـد: بنگریـد 

گور دیگر انتقال می داده اند! گوری به 

47. خلیفه المسـتنجد باهلل. در 8 ربیع اآلخر سـال 566 وفات یافت و در خالفت سـرا 

گورسـتان رصافـه انتقـال  دفـن شـد. سـپس در شـامگاه دوشـنبه 28 شـعبان همـان سـال بـه 

یافـت. )المنتظـم: 235/10 و 236 ]194/18 و 195[؛ البدایـة و الّنهایـه: 662/12 ]326/12[(

ینی. به سـال 568 درگذشـت و در قاهـره، کنار برادرش،  48. امیـر نجم الّدیـن اّیـوب دو
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دفـن شـد. سـپس بـه سـال 580/579 هـر دو بـه مدینـۀ منـّوره انتقـال یافتنـد. )البدایـة و الّنهایـه: 

هب: 211/4 و 227 ]350/6 و 375[(
ّ

272/12 ]337/12[؛ شـذرات الذ

49. ملک عادل نورالّدین محمود بن زنگی. به سال 569 وفات یافت و در خانه اش در 

قلعۀ دمشق دفن شد و سپس به مدرسۀ خود انتقال یافت. )وفیات األعیان: 206/2 ]187/5[؛ 

هب: 231/4 ]381/6[(
ّ

الجواهر المضّیة فی طبقات الحنفّیه: 158/2 ]440/3[؛ شذرات الذ

خانـۀ  در  مّدتـی  )د.569(.  حسـینی  طاهـر  ابوعبـداهلل  معمـر  بـن  علـی  بـن  احمـد   .50

کـودکان در مدائـن انتقـال یافـت.  یارتـگاه  خویـش در حریـم طاهـری مدفـون بـود و سـپس بـه ز

)المنتظم: 247/10 ]208/18[(

وفـات  ُدَنیِسـر1  شـهر  در   574 سـال  بـه  اصفهانـی.  جمال الّدیـن  بـن  جالل الّدیـن   .51

یافت و به موصل برده و در آن جا دفن شـد. سـپس به مدینه انتقال یافت و در مقبرۀ پدرش 

گشت. )وفیات األعیان: 188/2 ]146/5[( دفن 

52. خلیفـه الّناصـر لدیـن اهلل ابوعّبـاس احمـد بـن المسـتضیء بأمـر اهلل. روز یک شـنبه 

آخر ماه رمضان سـال 622 درگذشـت و در خالفت سـرا دفن شـد. سـپس در 2 ذی حّجۀ سـال 

622 بـه گورسـتان رصافـه انتقـال یافـت و جماعتـی بسـیار در آن روز حضـور داشـتند. )البدایـة 

و الّنهایـه: 106/13 ]125/13[(

گشـت و در روزی  53. خلیفـه الّظاهـر بأمـر اهلل عّباسـی )د.623(. در خالفت سـرا دفـن 

کـه مـردم فـراوان حضـور داشـتند، بـه گورسـتان رصافـه انتقـال یافـت. )البدایـة و الّنهایـه: 113/13 و 

)]132/13[ 114

کتــاب الّســهم  ــود و  کــه در مذهــب خویــش ســختگیر ب 54. شــرف الّدین عیســی حنفــی 

ــال 624 در  ــه س ــت. ب ــدادی نگاش ــب بغ ــه خطی ــخ ب ــب را در پاس ــی الخطی ــرد عل ــی ال ــب ف المصی

ــه انتقــال  کــوه صالحّی ــه  دمشــق وفــات یافــت و در قلعــۀ آن دفــن شــد. ســپس در ســال 627 ب

1. شهری در جزیرۀ فراتّیه.

83/5

)129)



127 کنی، روزگارت شگفتی نمایاَند! هرچه زیست 

گشــت. )الجواهــر المضّیــة فــی طبقــات الحنفّیــه: 402/1 ]683/2[؛  یافــت و در مدرســۀ آن مدفــون 

مــرآة الجنــان: 58/4(

 55. ابوسـعید کوکبـوری بـن ابی الحسـن مظّفرالّدیـن، امیـر اربـل. به سـال 630 درگذشـت 

گشـت. سـپس بنـا بـر وصّیـت خـود وی،  و جنـازه اش بـه قلعـۀ اربـل بـرده شـد و در آن جـا دفـن 

بـرای وی  کـوه، بارگاهـی  بـرده شـد. پیش تـر در پـای  خدایـش گرامـی دارد! _  بـه مّکـه _  جنـازه اش 

کاروان حـج بـه سـال 631 بـه سـوی حجـاز حرکـت  گـردد. چـون  سـاخته بودنـد تـا در آن دفـن 

نمـود، او را نیـز همـراه بـرد. از قضـا در آن سـال، حج گـزاران از لینـه ]= مکانـی در نجـد[ بـه مّکـه 

کوفـه آوردنـد و نزدیـک بـارگاه ]امـام علـی؟ع؟[ دفـن نمودنـد.  نرسـیده، بازگشـتند. پـس او را بـه 

)]120/4[  9/2 األعیـان:  )وفیـات 

56. ابوعّبـاس احمـد بـن عبدالّسـّید اربلـی. به سـال 631 وفات یافت و در پشـِت »رها« 

 در مقبرۀ باب حّران دفن شـد. سـپس پسـرش او را در سـال 637 به سـرزمین مصر انتقال داد 

و در مقبره اش در قرافۀ صغری دفن نمود. )وفیات األعیان: 63/1 ]187/1[(

57. اشـرف موسـی بن عادل )د.635(. روز پنج شـنبه 4 محّرم در قلعۀ منصوره وفات 

کالسـه  که در شـمال  ی  کار سـاخت مقبرۀ و که  گشـت. سـپس آن گاه  یافت و در آن جا دفن 

برایـش بنـا شـده بـود، بـه اتمـام رسـید، در جمادی األولـی بـدان جـا انتقـال یافـت. )البدایـة و 

الّنهایـه: 146/13 ]171/13[(

ک  کامـل محّمـد بـن عـادل )د.635(. در 22 رجـب وفـات یافـت و در قلعـه بـه خـا  .58

ی در طرف دیوار شـمالی مسـجد که دارای پنجره ]و ضریح[   سـپرده شـد تا آن گاه که مقبرۀ و

پـس در شـب جمعـه 21 رمضـاِن سـال  گشـت.  بـود، تکمیـل  ابن سـنان  نزدیـک مقصـورۀ  و 

وفات خویش، بدان جا انتقال یافت. )البدایة و الّنهایه: 149/13 ]174/13[(

59. خلیفـه المسـتنصر بـاهلل عّباسـی )د.640(. در خالفت سـرا دفـن گشـت و سـپس بـه 

گورسـتان رصافـه انتقـال یافـت. )البدایـة و الّنهایـه: 159/13 ]186/13[(

)130)

84/5



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 128

60. امیـر عّزالّدیـن. بـه سـال 645 در مصـر وفـات یافـت و در بـاب نصر دفن شـد. سـپس 

بـه مقبـرۀ خـود بـر فـراز وّراقه منتقل گشـت. )البدایـة و الّنهایـه: 174/13 ]203/13[(

61. ملــک صالــح نجم الّدیــن اّیــوب )د.647(. شــب نیمــۀ شــعبان وفــات یافــت و در 

ــه مقبــرۀ خــود در مدرســه اش انتقــال  ــه ســال 649 ب ]شــهر[ منصــوره ]در مصــر[ دفــن شــد و ب

یافــت. )البدایــة و الّنهایــه: 177/13و181 ]212/13[(

ی عمـری، پیشـوای حنفی از فرزنـدان عمر  62. شـیخ حسـن بـن محّمـد بـن حسـن عـدو

گشـت.  بن خّطاب. به سـال 650 در بغداد وفات یافت و در خانه اش در حریم طاهری دفن 

کار وصّیـت نمـوده و  گشـت؛ و خـود بدیـن  سـپس بـه مّکـه انتقـال یافـت و در آن جـا دفـن 

ی را بـه مّکـه بـرده، در آن جا دفن نمایـد، قرار داده بـود. )الجواهر  کـه و پنجـاه دینـار بـرای کسـی 

المضّیة فی طبقات الحنفّیه: 202/1 ]82/2[(

63. شـیخ ابوبکر بن قوام بالسـی. به سـال 658 در سـرزمین حلب وفات یافت و در آن 

ک  جـا دفـن گشـت. سـپس تابوتـش انتقـال یافته، در ابتدای سـال 670 در کوه قاسـیون به خا

هب: 695/5 ]511/7[(
ّ

سـپرده شد. )شذرات الذ

کنـار قبـر جعفـر دفـن  64. ملـک سـعید ابن ملـک طاهـر ابوالمعالـی )د.678(. نخسـت 

ک سـپرده شـد. )البدایة  گشـت� سـپس به دمشـق منتقل و به سـال 680 در مقبرۀ پدرش به خا

و الّنهایـه: 290/13 ]338/13[(

65. سـعدالّدین تفتازانـی )د.792/791(. روز دوشـنبه 22 محـّرم در سـمرقند وفـات 

یافـت و سـپس بـه سـرخس انتقـال یافـت و بـه سـال 792 در روز چهارشـنبه 9 جمادی األولـی 

ک سـپرده شـد. )مفتـاح الّسـعاده: 177/1 ]192/1[( در آن جـا بـه خـا

66. شـیخ زین الّدیـن خافـی1 )د.738(. در روسـتای مالیـن از مناطـق خراسـان دفـن 

1. احتمااًل »خوافی« درست است، منسوب به خواف. )ن.(
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یش آبـاد انتقـال یافـت و در آن جـا دفـن گشـت؛ و  ی، بـه درو گشـت و سـپس بـه دسـتور خـود و

مـزارش آباد اسـت. )روضـة الّناظریـن: ص135(

67. شــیخ محّمــد بــن ســلیمان جزولــی مالکــی. بــه ســال 870 وفــات یافــت و پــس از 

کــه هیــچ چیــز از جنــازه اش تغییــر یافتــه باشــد. )نیــل  77 ســال تابوتــش انتقــال یافــت، بــی آن 

ص317( االبتهــاج: 

68. عبدالّرحمـان بـن احمـد جامـی )د.898(. در هـرات وفـات یافـت و در آن جـا دفن 

قبـرش از  را  او  ی  و پسـر  آوردنـد،  ی  رو خراسـان  بـه  اردبیلیـان  دسـتۀ  و  دار  چـون   گشـت. 

را  آن  و  نهادنـد  ی  رو او  قبـر  بـه  اردبیلیـان  نمـود.  دفـن  دیگـر  سـرزمینی  در  و  کشـید  بیـرون    

هـب: 
ّ

یدنـد؛ اّمـا جسـدش را نیافتنـد؛ پـس چوب هـای آن مـکان را سـوزاندند. )شـذرات الذ کاو

)]543/9[ 361/7

69. شــیخ حســین بــن احمــد خوارزمــی عابــد )د.958(. در دهــم شــعبان در حلــب وفــات 

کــه هیــچ  گشــت. پــس از چهــار مــاه، بــی آن  یافــت و در تابوتــی نهــاده شــد و همــان جــا دفــن 

هب: 
ّ

ک ســپرده شــد. )شــذرات الذ تغییــری یافتــه باشــد، بــه دمشــق انتقــال یافــت و در آن جــا به خا

)]462/10[  321/8

گـو از »سـاخت بنـا بـر قبـر ابوحنیفـه، پیشـوای حنفیـان« از ابن جـوزی  گفـت و  70. در 

خواهـد آمـد: »آنـان در پـی زمینـی سـخت بودنـد تـا پایـۀ بـارگاه را بـر آن بنـا نهنـد؛ اّمـا بـدان 

کاو، 400 زنبیـل از  کنـد و  کنـدن هفـده ذراع در شـانزده ذراع. از ایـن  نرسـیدند، مگـر پـس از 

کنـار نعمـان بودنـد، بیـرون آورده شـد و همـۀ  کـه خواهـان دفـن در  اسـتخوان های مردگانـی 

گشـت.« گودالـی دفـن  کـه از آِن افـرادی بـود، بـرده و در  آن هـا بـه مقبـره ای 

گفتیــم و داســتان برخــی را بــه تــو نگفتیــم.«  کــه داستانشــان را بــه تــو  »برخــی از ایشــان آناننــد 

]غافــر/78[
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ک 6. زیارت بارگاه های عترت پا

)دعا در کنار این بارگاه ها؛ نماز گزاردن در آن ها؛ توّسل بدان ها و تبّرک جستن از آن ها(

از روزگار نخست اسالم و دوران صحابۀ نخستین و تابعین نیک پِی ایشان، سیرۀ رایج 

که درون آن ها پیامبری فرستاده از سوی خدا یا امامی  یارت قبرهایی روند  که به ز آن بوده 

ک؟ص؟ است. که سرآمدشان قبر پیامبر پا ک یا ولّیی صالح یا یکی از بزرگان دین باشد  پا

بدان هــا،  جســتن  توّســل  و  تبــّرک  آن هــا،  نــزد  دعــا  بارگاه هــا،  ایــن  در  گــزاردن   نمــاز 

کارهایــی بــوده  و نزدیکی جویــی بــه خداونــد و تقــّرب بــدو بــا درآمــدن بدیــن مکان هــا، از 

کــه همــۀ فرقه هــای مســلمانان آن را پذیرفته انــد و هیــچ یــک از آن هــا، بــا وجــود اختــالف 

ایــراد نکرده انــد. بــدان  و  نشــمرده  ناپســند  و[  را ]زشــت  آن  مذهب هاشــان، 

ــروا  کـــه روزگار، ابن تیمّیـــۀ حّرانـــی را زاییـــد؛ همچـــون ابلهـــی بی پـ ــا آن گاه  چنیـــن بـــود تـ

ــّنت های  ــه آن سـ ــت و بـ ــی پرداخـ ــه باطل بافـ ی بـ ــس و ــد. پـ ــان می گویـ ــه هذیـ ــه بی  مالحظـ کـ

کـــه تغییـــر نپذیـــرد؛ »و در ســـّنت خـــدای هیـــچ دگرگونـــی  رایـــج _ همـــان ســـّنت خداونـــد 

ــت برخاســـت  ــه مخالفـ ــد، بـ ی می شـ ــرو ــه از آن پیـ کـ ــیوه  ــا آن شـ ــت و بـ گرفـ ــراد  ــی.« _ ایـ  نیابـ

ـــی  ـــی زشـــت گفتار و بیان ـــا زبان گرفـــت و ب ی پیـــش  ـــورد آن آداب اســـالمِی ســـتوده، تکـــرو و در م

ــود؛  ــراض نمـ ــخت اعتـ ــه آن سـ ــالم، بـ ــل سـ ــوب عقـ ــرون از چهارچـ ــی بیـ ــه و دلیل هایـ بی مایـ

کالم دور بـــود. او فتـــوا  کـــه از ادب علـــم، ادب دیـــن، ادب نویســـندگی، و عّفـــت  حـــال آن 

یـــارت پیامبـــر؟ص؟ حـــرام اســـت و ســـفر بدیـــن منظـــور، ســـفر معصیـــت  کـــه باربســـتن بـــرای ز داد 

کـــه نمـــاز در آن شکســـته نگـــردد. پـــس برجســـتگان روزگارش و بـــزرگان هم مذهبـــش  اســـت 

گشـــتند. یکـــی  ــارو  یـ ــا او رو ــا انتقـــاد و رّد سرســـختانه، بـ ی بـــه مخالفـــت برخاســـتند و بـ ــا و بـ

گرانقـــدر  کتابـــی ُپربـــار1 نوشـــت و دیگـــری در ال بـــه الی آثـــار  در بدگویـــی و عیب جویـــی از او، 

یـــارة خیـــر األنـــام تألیـــف تقی الّدیـــن ســـبکی؛ الـــّدّرة المضّیـــه فـــی الـــّرّد علـــی ابن تیمّیـــه  1. همچـــون: شـــفاء الّســـقام فـــی ز
تألیـــف ســـبکی؛ المقالـــة المرضّیـــه از آِن تقی الّدیـــن ابوعبـــداهلل اخنائـــی، قاضـــی القضـــاة مالکیـــان؛ نجـــم المهتـــدّی و 
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خویـــش1، اندیشـــه ها و باورهـــای او را باطـــل شـــمرد و ســـومی شـــرح حـــال او را بـــا همـــۀ عیب هـــا 

گمراهی هایـــش را بـــه جامعـــه شناســـاند. ی و بدعت هـــا و  و زشـــتی هایش بازگـــو نمـــود و و

شـامیان فتوایـی صـادر نمودنـد و برهـان بـن ِفـْرکاح2 فـزاری حـدود 40 سـطر بـر آن نوشـت 

و ابن تیمّیـه را کافـر شـمرد. شـهاب بـن جهبـل نیـز بـا او همراهـی نمود و زیر دسـتخّط او چنین 

نگاشـت: »مالکـی نیـز بـر همیـن بـاور اسـت.« سـپس ایـن فتـوا بـه قاضـی القضـاة شـافعیان در 

گشـت و او در پشـِت آن نوشـت: »سـپاس خداوند را اسـت؛ آن  مصر، بدر بن جماعه، عرضه 

یـارت  کـه ز بـه پرسشـی در بـارۀ سـخن آن فـرد  ی ایـن برگـه آمـده، پاسـخی اسـت  چـه در رو

گفته، و نیز این سـخن  ی از این قبیل  پیامبران و صالحان را بدعت شـمرده اسـت. آن چه و

گروهـی از  گفتـاری باطـل و ناپذیرفتنـی اسـت.  یـارت پیامبـران جایـز نیسـت،  کـه سـفر بـرای ز

بـر آن  کـه همـگان  یـارت پیامبـر؟ص؟ فضیلـت و سـّنتی اسـت  ز کـه  کرده انـد  دانشـوران نقـل 

اجمـاع دارنـد. بایـد در حضـور پیشـوایان مذهـب و دانشـوران، ایـن مفتی، یعنـی ابن تیمّیه، را 

گـر نپذیـرد، بایـد  از چنیـن فتواهـای باطلـی نهـی نمـود و از ایـن سـخنان غریـب بازداشـت؛ و ا

ی اش بازداشـته شـوند. ایـن را  کـرد تـا مـردم از پیـرو ی را حبـس نمـود و وضـع او را آشـکار  و

محّمد بن ابراهیم بن سعداهلل بن جماعۀ شافعی نگاشته است.«

محّمـد بـن جریـری انصـاری حنفـی نیـز چنیـن می گویـد، امـا ایـن سـخن را می افزایـد: 

کنـون بی تردیـد و بی هیـچ قیـد و شـرط، بـه حبـس افتـد.« »ابن تیمّیـه بایـد هم ا

ـــم قرشـــی؛ دفـــع الّشـــبه از آِن تقّی الّدیـــن حصنـــی؛ الّتحفــــة المختـــاره فـــی الـــّرّد علـــی 
ّ
رجـــم المقتـــدی تألیـــف فخـــر ابن معل

ـــن  ـــرّد علـــی اب ـــن عبدالمجیـــد فاســـی فـــی ال ـــِر ابوعبـــداهلل محّمـــد ب ـــی )د.834(؛ و اث کهان ـــاره از آِن تاج الّدیـــن فا ی منکـــر الّز
تیمّیـــه )د.1229(.

1. همچـون: الّصواعـق اإللهّیـة فـی الـّرّد علـی الوّهابّیـه تألیـف شـیخ سـلیمان بـن عبدالوّهـاب در رّد بر بـرادرش، محّمد بن 
دّنّیـه 

ّ
نی؛ شـرح المواهـب الل

ّ
دّنّیـه تألیـف قسـطال

ّ
عبدالوّهـاب نجـدی؛ الفتـاوی الحدیثّیـه از آِن ابن َحَجـر؛ المواهـب الل

نوشـتۀ زرقانـی؛ و کتاب هـای بسـیار دیگـر.

2. در متـن فـرکاخ درج شـده و درسـت، ِفـْرکاح اسـت. او ابـو اسـحاق، ابراهیـم بـن عبدالرحمـن بـن ابراهیـم فـزاری، برهـان 
الدین بن ِفْرکاح دمشـقی اسـت. او مصری األصل )د. 729( و از بزرگان شـافعیان اسـت. کتاب اإلعالم بفضائل الشـام 

یـارة القـدس المحـروس و جـز آن، از او اسـت. )غ.( و باعـث النفـوس الـی ز
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همچنیـن محّمـد بـن ابی بکـر مالکـی نیـز می گویـد: »بایـد او را چنـدان منـع نمـود که این 

یشـه کن شـود.« فسـاد و همانند آن ر

احمد بن عمر مقدسی حنبلی نیز چنین می گوید. 

بنگرید به: دفع الّشبه: ص45-47� این چهار َتن قاضی القضاة مذهب های چهارگانه در 
مصر، در روزگار رخ دادن آن فتنه به سال 726 بودند.1

ی نیـز او را از گمراهـی اش بازداشـتند؛ همچون ذهبی که نامه ای  برخـی از هـم روزگاران و

که متن آن چنین اسـت: ی نوشـت  اندرزآمیز به و

تـم ]در پیشـگاه پـروردگار[! پـروردگار مـن! بـر مـن مهـر ورز و از 
ّ
»سـپاس خداونـد را بـر ذل

سـّنت  بـر  اسـفا  و  مـن  کم اندوهـی  از  اندوهـا  بـاش!  نگاهبـان  را  ایمانـم  و  درگـذر   لغزشـم 

کـه مـرا بر گریسـتن یـاری کننـد! اندوها بر  و پیروانـش! چـه مشـتاقم بـه دیـدار بـرادران ایمانـی ام 

گنجینه هـای خیـر بودنـد! آه از درهمـی  کـه چراغ هـای دانـش و اهـل تقـوا و  نبـوِد انسـان هایی 

که پرداختنش به عیب خویش، او را از عیب های  کس  حالل و برادری مونس! خوشا به آن 

ی را از عیـب خـود غافـل  کـه پرداختنـش بـه عیب هـای مـردم، و مـردم بـازدارد؛ و بـدا بـه آن 

ک را در چشـم برادرت می بینی و تیغۀ درخت خرما را در چشـمان  سـازد! تا چه زمان، خاشـا

کـی خـود را و آن چـه از دهانـت بـرون آیـد و عبـارات خویـش را  خویـش فرامـوش می کنـی؟ تـا 

می سـتایی، اّمـا دانشـوران را می نکوهـی و در پـی عیب هـای مردمانـی؟ ایـن در حالـی اسـت 

کـه می دانـی رسـول خدا؟ص؟ چنیـن نهـی فرمـوده اسـت:›از مـردگان خویـش جـز بـه نیکـی یـاد 

کـه خـود را  کـه آنـان بـه آن چـه پیـش فرسـتادند، رسـیدند.‹ البّتـه می دانـم بـرای آن  مکنیـد؛ 

کـه بویـی از  کسـانی اسـت  کـه بدگویـی مـن از  کنـی، بـه مـن می گویی:›جـز ایـن نیسـت  یـاری 

کار ]مـن[ جهـاد  اسـالم بـه مشامشـان نرسـیده و آن چـه را محمـد آورده، نشـناخته اند و ایـن 

کـه چـون  کـه بـه خـدا سـوگند! آنـان بسـیاری از خیرهایـی را شـناخته اند  اسـت.‹ اّمـا بـدان 

کوثری: ص155� 1. بنگرید به: تکملـة الّسیف الّصقیل تألیف شیخ محّمد زاهد 
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کـه بـه ایشـان ربـط نـدارد،  گـردد؛ و بسـیاری از آن چـه را  بدان هـا عمـل شـود، مایـۀ رسـتگاری 

ی ربـط  کـه بـه و کـه آن چـه را  نشـناخته اند؛ و از مایه هـای نکویـِی مسـلمانِی انسـان آن اسـت 

گذاَرد. ندارد، وا

کـه تـو بسـیار جدل پیشـه ای و شـیوۀ  ای مـرد! تـو را بـه خـدا سـوگند! از مـا دسـت بـردار؛ 

پیامبـرت؟ص؟  بپرهیـز!  دیـن  در  غلط افکنـی  از  نـداری.  خـواب  و  آرام  و  دانـی  زبـان آوری 

نهـی  پرسـیدن  فـراوان  از  و  می نمـود  نکوهـش  را  آن  و  می داشـت  ناخـوش  را  مسأله تراشـی 

کـه  می نمـود و فرمـود:›آن چـه بیـش از همـه بـر اّمـت خویـش از آن بیـم دارم، هـر منافقـی اسـت 

گـر بـا لغـزش درنیامیـزد و در بـارۀ حـالل و حـرام باشـد،  گفتـار بسـیار ا شـیوۀ زبـان آوری دانـد.‹ 

قلـب را سـخت می کنـد؛ چـه رسـد به سـخن فراوان در بـارۀ عبارت های یونسـّیه1 و فیلسـوفان 

ِم هسـتی 
َ
کـور سـازد! بـه خـدا سـوگند! همانا ما مضحکۀ عال کـه دل هـا را  و آن کفرگویی هایـی 

اندیشـه های  بـا  مـا  تـا  را می شـکافی  کفرگویی هـای فلسـفی  نـکات دقیـق  کـی  تـا  گشـته ایم. 

خـود، آن هـا را پاسـخ دهیـم؟

َسـم  بسـیار  و  بلعیـده ای؛  بارهـا  را  آنـان  نوشـته های  و  فیلسـوفان  َسـم های  تـو  مـرد!  ای 

کند و به خدا سـوگند! بدین ترتیب، آن سـم در  که جسـم بدان عادت  گردد  نوشـیدن سـبب 

که در آن یاد نیکان رود! هنگام یادکرد صالحان،  گردد. چه مشـتاقم به مجلسـی  بدن پنهان 

کـرده ای که[ هنـگام ذکر ایشـان، از آنان با تحقیـر و لعنت  رحمـت فـرود می آیـد؛ اّمـا ]تـو چنـان 

یـاد می کننـد. شمشـیر حّجـاج و زبـان ابن حـزم دو بـرادر بودنـد و تو با آن دو، برادر شـدی! شـما 

بـه ذکـر  و  یـد  گذار یادکـرد بدعـت پنج شـنبه و خـوردن دانه هـا وا از  را  مـا  بـه خـدا سـوگند!  را 

کنـون سـّنت نـاب  گمراهـی می شـمردیم و ا کـه مـا آن هـا را پایـۀ  یـد   بدعت هایـی اهتمـام ورز

و پایـۀ توحیـد بـه شـمار می رونـد و هـر کـه آن هـا را نپذیـرد، کافر یا االغ اسـت! کسـی کـه آن ها را 

بـه خـدا  مـا شـمرده می شـوند!  و مسـیحیان همچـون  کافرتـر اسـت  فرعـون  از  نکنـد،  تکفیـر 

1. گویـا مقصـود فرقـه ای اسـت کـه ابـن تیمیـه، آن را بـه یونـس بـن عبدالرحمـن، از خـواص اصحـاب امـام رضا؟ع؟ نسـبت 
می دهـد. ر.ک. بیـان تلبیـس الجهمیـه: 577/2 و منهـاج السـنه: 235/2�
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گر ایمانت به شـهادتین، سـالم باشـد، خوشـبختی.  سـوگند! در دل ها شـک راه یافته اسـت. ا

کفـر و گسـیختگِی ایمان قـرار گیرد؛  کـه در معـرض  ی کنـد؛  کـه از تـو پیـرو کام اسـت آن  چـه نـا

کسـی تـو  را  کم دانـش و اندک دیـن و باطل گـرا و شـهوت ران باشـد. البّتـه چنیـن  گـر  به ویـژه ا

سـود می بخشـد و بـا دسـت و زبانـش نـزد تـو جهـاد می کنـد؛ اّمـا در باطن، دشـمن تو اسـت. آیا 

کندذهـن یـا  بیشـینۀ پیـروان تـو جـز از پاافتـادگان پای دربنـِد سـبک عقل یـا عامیـان دروغ گـوی 

گر سـخنم را درسـت  غریبـان فرومایـۀ َقوی حیلـه یـا خشـک مغزان درسـتکار بی فهم هسـتند؟ ا

ی عدل، ایشان را بسنج! کن و به ترازو نمی شماری، در آنان جست و جو 

کـی  ی بـازدار![ تـا  ای مسـلمان! االغ شـهوتت را در مـدح خویـش فراخـوان ]و از پیـش رو

کان را  کـی آن را صدیـق می دانـی و پـا آن نفـس را دوسـت می شـماری و نیـکان را دشـمن؟ تـا 

تحقیـر می کنـی؟ تـا کـی آن را بـزرگ می شـماری و بنـدگان را کوچـک؟ تـا کـی آن را بـه دوسـتی 

کـه بـه خـدا  کـی سـخن خویـش را چنـان می سـتایی  می گیـری و پارسـایان را بـه دشـمنی؟ تـا 

سـوگند! حدیث هـای دو کتـاب “صحیـح” را چنـان نمی سـتایی؟ کاش حدیث هـای ایـن دو 

کتـاب از تـو بـه سـالمت می رسـتند؛ اّمـا در هـر فرصـت، به آن ها هجـوم می َبری؛ یا ضعیفشـان 

فـرا  را آن هنـگام  تـو  آیـا  تأویـل و انکارشـان می کنـی.  یـا  و  می شـماری و باطلشـان می دانـی؛ 

کـه دسـت بـرداری؟ آیـا تـو را هنـگام توبـه و بازگشـت فرانرسـیده اسـت؟ آیـا در دهـۀ  نرسـیده 

هفتـادم زندگـی و نزدیـک بـه سـفر آخـرت نیسـتی؟ آری؛ بـه خدا سـوگند! هرگز به یـاد ندارم که 

کـه را از مرگ یـاد نماید، تحقیـر می کنی. پس گمان نـدارم که به  تـو از مـرگ یـاد کنـی؛ بلکـه هـر 

کـه بـا چنـد  ی آوری و انـدرز مـرا گـوش فرادهـی؛ بلکـه هّمـت فـراوان تـو آن اسـت  سـخن مـن رو

کالم مرا تکه تکه  کنی و در صدد پیروزی بر من برآیی و پیوسـته  کتاب، این برگه را رّد  د 
ّ
مجل

گـر حال تو با من که شـفیق و دوسـتار  کـه تسـلیمم و لـب از سـخن فروبسـته ام! ا کنـی تـا بگویـم 

و مهرپیشـۀ توام، چنین اسـت، پس حالت با دشـمنانت چگونه اسـت؟ به خدا سـوگند! در 

کـه در  میـان دشـمنان تـو، صالحـان و خردمنـدان و فضیلت پیشـگان هسـتند؛ همـان سـان 

گاوان قرار دارند. کالغان و  دوستانت، بدکاران و دروغ گویان و نادانان و باطل پیشگان و 
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کـه آشـکارا دشـنامم دهـی، اّمـا پنهانـی از سـخنم سـود  مـن از تـو می پذیـرم و خرسـندم 

جویـی. پـس خداونـد رحمـت آوَرد بر کسـی که عیب هایـم را به من هدیه نماید؛ که من عیب 

گـر توبـه نکنـم! چـه رسـوا خواهـم بـود نـزد بسـیاردانندۀ  گنـاه فـراوان دارم. وای بـر مـن ا بسـیار و 

گذشـت و توفیـق و هدایـت خداونـد اسـت. غیب هـا! دوای مـن، عفـو و 

کــه پــروردگار جهانیــان اســت؛ و درود او بــر ســرور مــا، محّمــد،  و ســتایش خــدای را 
اصحابــش!«1 و  خانــدان  همــۀ  بــر  و  پیامبــران  پایان بخــش 

پدیـدار سـاخته  بـه بدعـت  ی  گناهـکاِر و را دسـت  آن چـه  آن جـا،  و  ایـن جـا  از   پـس 

و دروغ هـای پسـت بربافتـه و باورهـای نوپدیـد بیرون از کتاب و سـّنت و اجماع و قیاس آورده 

کـه هـر کس بـر اعتقـاد ابن تیمّیه باشـد، خون   بـود، نابـود سـاختند و در دمشـق بانـگ برآوردنـد 

و مالش حالل است. ]الّدرر الکامنه تألیف ابن َحَجر َعْسَقالنی: 147/1[ بدین سان، آن بدعت های 

کنـار َرود  کـف بـه   سسـت بنیاد بـر بـاد فنـا رفـت: »ایـن چنیـن خداونـد حـق و باطـل را َمَثـل می زنـد؛ پـس 

و نیست شود، و اّما آن چه مردم را سود می رساند، در زمین می ماَند.« ]رعد/17[

که  از آن پس، خدای سبحان در هر سده و هر سرزمین، مردانی را آماده و مقّدر ساخت 

با آن  و  را میرانیدند  گمراهی  را زنده ساختند و بذر  یاری نمودند و سخن حق  را  حقیقت 

پس  گشتند.  یارو  رو روشن،  برهان های  و  نیرومند  حّجت های  با  نوپدید،  گمراه گر  سخنان 

را پیمود  و مسیر هموار  گرفت  را پی  راه روشن  کتاب و سّنت،  از  ی  پیرو  اّمت اسالمی در 

که نمادهای بندگی خدای را بزرگ شمارد، همانا  و نمادهای بندگی خداوند را بزرگ داشت: »و هر 

گرفت  این بزرگداشت از پرهیزگارِی دل ها است.« ]حج/32[ وضع بر همین منوال بود تا آن که شّر پا

گشت[ و روزگار، فرزندان نادانی را به دنیا آورد و دستان هوا و هوس آنان را پروراْند   ]و برقرار 

و مادران گمراهی بدیشان شیر نوشانیدند و مردان فساد آنان را به دوستی گرفتند و در جامعه 

کوثـری: ص190. وی ایـن نامـه را از دسـتخّط قاضـی القضـاة برهان الّدیـن  1. بنگریـد بـه: تکملـة الّسـیف الّصقیـل تألیـف 
ئـی؛ و او هـم از دسـتخّط ذهبـی برگرفته اسـت. پـاره ای از  بـن جماعـه؛ و او نیـز از دسـتخّط شـیخ حافـظ ابوسـعید بـن عال

ایـن نامـه را عزامـی )فرقـان القـرآن: ص129( آورده اسـت.
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به  و   _ بود  گمراهی  ایشان  شیوۀ  که  آن  حال   _ شدند  نمودار  درست اندام  بشری   همچون 

گرفتند و از راه  کردند و شیوۀ بیراهگی را پی  گمراه  گشتند و  گمراه  درون خانه ها درآمدند و 

خداوند بازداشتند.

از  که  الوثنیه است  و  بین اإلسالم  الّصراع  کتاب  نویسندۀ  کسان، قصیمی،  این  از جملۀ 

ی فرمان برد؛ پس در سدۀ  ی نمود و روش او را در پیش گرفت و از هوا و هوس و ابن تیمّیه پیرو

گفتار  و  بافت  گزاف  و  ناراست  سخنان  و  کرد  حق پوشی  خویش  استاد  همچون  بیستم، 

کفر و ارتداد  یارو شد و مخالفان خویش را به  باطل ساخت و با دشنام زشت با دیگران رو

که آن  کرد  کرد و برای مردم چنین وانمود  گونه ناسزا و دشنام را نثارشان  مّتهم نمود و همه 

یارت و دعا در کنار قبرهای مقّدس و نمازگزاردن در آن ها و تبّرک و توّسل  گونه کارها از قبیل ز

و شفاعت جستن بدان ها، همگی از آفت های شیعه هستند و به همین سبب، ایشان مورد 

با  و  آزارنده  و  تند  زبانی  با  و  تفصیل  به  ی  و زمینه،  این  در  بیرونند.  اسالم  رشتۀ  از  و  لعن 

گفت. گو و جدال، سخن  گفت و  بی پروایی و بیرون از ادب 

در بـارۀ  شـیعیان  از  کـه  غلـّو  همیـن  »بـا  گویـد:   )54/1 الوثنیـه:  و  اإلسـالم  بیـن  )الّصـراع  ی  و

کـه شـنیدی،  امامانشـان دیـدی، و بـا همیـن خداانـگارِی ایشـان در حـّق علـی و فرزندانـش 

ایشـان قبرهـا و مـردگان درون آن هـا را می پرسـتند و بارگاه هـا را به پـا می دارنـد و از هـر جـاِی 

دور و راه دراز بـه سـوی آن هـا می آینـد و نذرهـا و هدیه هـا و قربانی هـا نثارشـان می کننـد و بـرای 

آن هـا خـون می ریزنـد ]= قربانـی می کننـد[ و اشـک می فشـانند و خضـوع و خشـوع خالصانـۀ 

کـه  کار را تنهـا بـرای آن هـا انجـام می دهنـد و خـدای را  خویـش را تقدیمشـان می دارنـد و ایـن 

پـروردگار یکتاپرسـتان اسـت، از آن بهـره ای نمی دهنـد.«

گفتـه اسـت: »کارهـای مشـروع هماننـد سـالم و صلـوات بـر رسـول  همـو )همـان: 178/1( 

کـه از نزدیـک صـورت پذیـرد یـا از دور؛ زیـرا در هـر دو حـال، قابـل  بزرگـوار، تفـاوت نمی کنـد 

یـارت خـود قبـر شـریف و سـنگ های آن، هیچ فضیلت و پاداشـی ندارد   انجـام اسـت. و اّمـا ز
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و دانشـوران اسـالم در ایـن زمینـه رأی یکسـان دارنـد. حّتـی دیـدار پیامبر _ علیه الّصاة و الّسـام _ ، به 

خـودی خـود، در زمـان زندگی اش فضیلتی نداشـت؛ بلکه فضیلـت در ایمان به او و آموختن 

کس  که هیچ  کوتاه سـخن آن  ی اسـت.  گام نهادن در راهش و یاری و ی از او و  ی و پیرو از و

یـارت آن قبـر شـریف هیـچ فضیلتـی اثبات نماید؛ و این از شـیوۀ مسـلمانان  نمی توانـد بـرای ز

نخسـتین پیدا است ... .«

ی برسـاخته، همچنـان ادامـه دارد. شـاید خوانندگان از  کـه و ایـن سـخنان دروغ و باطـل 

کـه  گفتـار _  یـارت، و ایـن غوغـا و هیاهـو در  ی در زشـت شـمردن ز ایـن سرسـختی و تنـدی و

همان شـیوۀ شـناخته شـدۀ ابن تیمّیه، آن اسـتاد بدعت و گمراهی و تنها مرجع این سـخنان 

در سـرزمین حقیقـت  او جایگاهـی  گفتـار  کـه  افتنـد  گمـان  بدیـن   _ اسـت  بی مایـه  و   رسـوا 

و نشـانه ای از راسـتی دارد، غافل از آن که بزرگان مذهب های اسـالمی در سـده های پیشـین، 

آن  کـه  بـن عبدالوّهـاب  تـا دوران محّمـد  آن  از  پـس  و  ابن تیمّیـه،  روزگار  از سـدۀ هشـتم در 

جامه هـای کهنـه را نـو سـاخت و سـپس تـا همیـن روزگار، این سـخنان سفسـطه آمیز و سسـت 

سـیرۀ  از  بیـرون  اعتقادهـای  و  گمراه گـر  اندیشـه های  ایـن  بـاورداراِن  و  شـمرده  نادرسـت  را 

کافر خوانده و بر آن سخت هجوم آورده و بسیار به رّد آن پرداخته اند. مسلمانان را 

خواننـدگان بـه خوبـی می داننـد که این لحن نیش دار، شایسـتۀ انسـانی نیسـت که خود 

ی  کتاب و سـّنت و ک ایمان آورده و  را به خدا تسـلیم نموده و نیک کردار اسـت و به پیامبر پا

گـردن نهـاده اسـت. نـه مـکارم اخـالق و نـه اصول انسـانی، این را روا نمی دارد و ادب اسـالم  را 

یارت سـنگ ها و دیدار پیامبر؟ص؟  مقّدس آن را نیکو نمی شـمارد. آیا روا اسـت که مسـلمانی ز

یـارت پیامبر در حال  کـه بـرای ز در زمـان زندگـی اش را یکسـان بشـمارد؟ آیـا او را سـزاوار اسـت 

کرامتـی قائـل نباشـد و آن را دارای هیـچ فضیلتـی نشـمارد و بـه  زندگـی و مرگـش، هیـچ بهـا و 

کـه هر  ایـن سـخن در جامعـۀ دینـی بانـگ بـردارد؟ آیـا سـیرۀ رایـج در میـان بشـر چنیـن نیسـت 

یـارت بـزرگان و رهبـران خویـش را بـزرگ می شـمارد و آن را فضیلـت و شـرافت می دانـد  تـی ز
ّ
مل

)139)
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ت به سـبب 
ّ
و چنیـن کاری را بـرای زائـر، مایـۀ افتخـار و سـتایش قلمـداد می کنـد و افـراد آن مل

که در آن می بینند، بدان رغبت فراوان دارند؟ کرامتی 

ــۀ  ــون در هم گ گونا ــل های  ــوده و نس ــن ب ــا چنی ــب و آیین ه ــۀ مذاه ــداِن هم روش خردمن

یــارت بــزرگان دیــن   دوران هــا بــر ایــن مطلــب هم بــاور بوده انــد. مــردم پیشــین و پســین، بــا ز

و تبّرک جستن از ایشان، آنان را قدردانی می کردند.

گویـد: »چـون ابومسـهر عبداألعلـی دمشـقی غّسـانی )د.218( بـه سـوی مسـجد  ابوحاتـم 

یـخ بغداد  روان می شـد، مـردم صـف می بسـتند تـا وی را سـالم گوینـد و دسـتش را ببوسـند.« )تار

خطیـب بغـدادی: 73/11(

گاه ابوالقاسـم سـعد بن علی شـیخ الحرم زنجانی )د.471( به سـوی  گوید: »هر  ابوسـعد 

را  حجراألسـود  چـه  آن  از  بیـش  و  می کردنـد  خالـی  برایـش  را  طوافـگاه  می رفـت،  حـرم 

ی را بوسـه می دادنـد.« )تذکـرة الحّفـاظ ذهبـی: 346/3 ]1175/3[؛ صفـة  می بوسـیدند، دسـت و

الّصفوه تألیف ابن جوزی: 151/2 ]266/2[(

ی تبـّرک می جسـتند  گفتـه اسـت: »مـردم از و  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 120/12 ]146/12[( 

و دستش را بیش از حجراألسود می بوسیدند.«

ابواسـحاق ابراهیـم بـن علـی شـیرازی )د.476( هرگاه به شـهری برمی گذشـت، مردم آن 

ی می رفتنـد و از او تبـّرک می جسـتند و رکابـش  جـا همـراه فرزنـدان و زنانشـان بـه اسـتقبال و

ی بـه سـاوه  ک ُسـم اسـترش برمی گرفتنـد. چـون و کـه از خـا را لمـس می کردنـد و چـه بسـیار 

کـه  بـازاری نگذشـت، مگـر آن  ی بیـرون شـدند و از هیـچ  رسـید، مـردم آن شـهر بـه سـوی و

کردنـد. )البدایـة و الّنهایـه: 123/12 ]151/12[( نیکوتریـن داشـتۀ خـود را نثـارش 

فقیهان و دیگران نزد شـریف ابوجعفر حنبلی )د.471( بار می یافتند و دسـت و سـرش 

را می بوسیدند. )البدایة و الّنهایه: 119/12 ]145/12[(

)140)
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حافـظ ابومحّمـد عبدالغنـّی مقدسـی حنبلـی )د.600( در مصـر هـرگاه در روز جمعـه بـه 

ی برکـت می جسـتند  کـه از و  سـوی مسـجد جامـع بیـرون می شـد، بـه سـبب انبوهـِی مـردم 

هب: 346/4 ]562/6[(
ّ

و پیرامونش را می گرفتند، نمی توانست راه برود. )شذرات الذ

ابوبکـر عبدالکریـم بـن عبـداهلل حنبلـی )د.635( از مـردم بریـده، در روسـتای خویـش 

ی می آوردنـد.  ی و تبـّرک جسـتن از او بـه سـویش رو گشـته بـود و مـردم بـرای دیـدار و کن  سـا

)]301/7[  171/5 هـب: 
ّ

الذ )شـذرات 

ــرام  ــن ابی حســین یونینــی حنبلــی )د.658( از چنــان احت ــد ب حافــظ ابوعبــداهلل محّم

کــس از آن بهــره نداشــت. شــاهان دســتش را می بوســیدند  کــه هیــچ   و ســرآمدی برخــوردار بــود 

هب: 294/5 ]508/7[(
ّ

کفشش را جفت می کردند. )شذرات الذ و 

محّمــد بــن محّمــد َجــَزری )د.832( در شــیراز وفــات یافــت و مــردم بســیار بــر جنــازه اش 

از آن  تبــّرک جســتن  و  بــرای حمــل و بوســیدن   حاضــر شــدند. اشــراف و خــواّص و عــوام 

کــه تبــّرک یافتــه بــود،  کســی  کار ممکــن نشــد، از  کــه ایــن  کــس را  و لمســش پیــش آمدنــد. هــر 

تبــّرک می جســت. )مفتــاح الّســعاده: 394/1 ]49/2[(

ــتند  ــیار داش ــاد بس ــی )د.985( اعتق ــداهلل مغرب ــن عب ــعود ب ــیخ مس ــه ش ــق ب ــردم دمش  م

ی مــرا دعــا  گفتــه اســت: »و و از او تبــّرک می جســتند و دســتانش را می بوســیدند. نجــم غــّزی 

هــب: 
ّ

کشــید و هنــوز برکــت دعــای او را حــس می کنــم.« )شــذرات الذ نمــود و بــر ســرم دســت 

)]599/10[  409/8

کــه  کســی  یــارت ســرور فرزنــدان آدم و  ز بدین ســان، شــما چــه می اندیشــید در بــارۀ 

کــه هــر روز آن قبــر  ســعادت و ترّقــی و پیشــرفت بشــر مرهــون او اســت؟ ایــن فرشــتگان آســمانند 

کــه هفتــاد هــزار فرشــته  یــارت می کننــد و هیــچ روزی آفتــاب ســربرنمی زند، مگــر آن  شــریف را ز

ی درود فرســتند. عصرگاهــان ایشــان فــراز می رونــد   فــرود می آینــد تــا بــر قبــر او حلقــه زننــد و بــر و
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کــه زمیــن بــر  گونــه رفتــار می کننــد، تــا آن گاه  و فرشــتگانی هماننــد آنــان فــرود می آینــد و همــان 
ی را همراهــی می کننــد، بیــرون آیــد[.1 کــه و ی شــکافته شــود ]و بــا هفتــاد هــزار فرشــته  و

تقّی الّدیـن  آن سـخن شـیخ  و  فاسـد قصیمـی  نظرّیـۀ  ایـن  میـان  اسـت  تفـاوت  چقـدر 

کـه از  گذشـتگان صالـح، پیـدا اسـت  سـبکی )شـفاء السـقام: ص96 ]ص130[(: »از دیـن و سـیرۀ 

کـس  برخـی مـردگاِن شایسـته کردار تبـّرک می جسـته اند، چـه رسـد بـه پیامبـران و رسـوالن! هـر 

کـه قبرهـای پیامبـران بـا دیگـر مـردگان مسـلمان یکسـان اسـت، سـخنی سـنگین  کنـد  اّدعـا 

یم. ایـن سـخن یعنـی فروکاسـتن از رتبـۀ  کـه مـا بـه یقیـن آن را باطـل و خطـا می شـمار گفتـه 

پیامبـر؟ص؟ تـا حـِدّ دیگـر مسـلمانان؛ و ایـن بـه یقیـن کفـر اسـت. هـر که رتبـۀ پیامبـر؟ص؟ را از آن 

یده است.« کفر ورز چه شایستۀ او است، فروتر آوَرد، 

کـه ایـن مـرد از ابن تیمّیـه  گنـاه زشـِت آشـکار _ آن اسـت  فاجعـۀ بـس زشـت _ و بگـو: 

کـه او بـه هذیـان می گویـد، در ردیـف سـیرۀ  ی می کنـد و آن بدعت هـا و گمراهی هایـی را  پیـرو

گویـی سـده های پیاپـی اّمـت اسـالمی فروغلتیـده و از روش  مسـلمانان آغازیـن می شـمارد؛ 

کـرده و اّمـت از سـیرۀ اسـالم بیـرون رفتـه و هیـچ کـس جـز همیـن مـرد   نخسـِت خویـش عـدول 

گمراهی، ابن تیمّیه، بدان سیره عمل نمی کند! و استادش در 

یارت قبرها و درآمدن نزد آن ها و دعا در کنارشـان را ارتداد  کـه ایـن مـرد چگونه ز  بنگریـد 

گـون را بـر ایـن عقیده هم بـاور می داند  و کفـر می شـمارد و همـۀ مسـلمانان از مذهب هـای گونا

کتـاب  همیـن  در  می شـمارد!  فرزندانـش  و  علـی  خداانـگاری  و  غلـّو  از  برخاسـته  را  کار  آن  و 

کـه بدیشـان  کـه شـیعیان، علـی و فرزندانـش را پیامبرانـی می داننـد  گذشـت  ی  )45/5( از و

وحـی می شـود! همـۀ این هـا چیـزی نیسـت جز عـادت حماقت و رنگ کینه و دشـمنی در هر 

کـه بـه شـیعیان و امامانشـان هجـوم آورد. ُامـوی 

دّنّیه ]699/2[(؛ ابن َحَجر در 
ّ
نی )المواهب الل

ّ
کسان با ذکر سند آورده اند: دارمی )الّسنن: 44/1(؛ قسطال 1. این را این 

اإلیمان: 492/3[.  بیهقی ]شعب  و اسماعیل قاضی؛  ابن مبارک  و  از دارمی  المکرم،  القبر  یارة  ز المنّظم فی  الجوهر 
نی از این خبر انداخته، یاد کرده و نیز حمزاوی )کنز المطالب: 

ّ
دّنّیه: 340/5( آن چه را قسطال

ّ
زرقانی )شرح المواهب الل

ص223( آن را آورده است.

93/5
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ک و دیگـر افـراد،  یـارت پیامبـر پـا کنـون مـا در برابـر خواننـدگان، سـیرۀ مسـلمانان را در ز ا

کـه  کـس  از دوران صحابـۀ نخسـت و تابعیـن نیک پـی ایشـان تـا امـروز قـرار می دهیـم: »تـا آن 

ک شـود و آن کس که زنده می شـود، به حّجتی روشـن زنـده بماند.«  ک می شـود، بـه حّجتـی روشـن هـا هـا

]انفـال/42[

تشویق به زیارت پیامبر؟ص؟

»مسـند«،  و  »صحیـح«  کتاب هـای  در  چهارگانـه  مذهب هـای  حافظـان  و  پیشـوایان 

یـارت قبر پیامبر بزرگوار _ صلوات اهلل علیه و آله _ با ذکر سـند آورده اند  حدیث هـای فـراوان در بـارۀ ز

کـه پـاره ای از آن هـا را یـاد می کنیـم:

)1(

یارت  از عبـداهلل بـن عمـر، ]از پیامبـر[ با سـند مّتصل روایت شـده اسـت: »هر کـه قبر مرا ز

نماید، شـفاعت من او را بایسـته است.«

گروهی از حافظان و پیشوایان حدیث با ذکر سند آورده اند؛ از جمله: این حدیث را 

1. عبید بن محّمد ابومحّمد وّراق نیشابوری )د.255(.

2. ابن ابی  دنیا ابوبکر عبداهلل بن محّمد قرشی )د.281(.

3. ابوبشر محّمد رازی دوالبی )د.310( )الُکنی و األسماء: 64/2(�

4. محّمـد بـن اسـحاق ابوبکـر نیشـابوری )د.311( مشـهور بـه ابن خزیمـه. ایـن خبـر را در 

کتاب صحیح خویش آورده است.

5. حافظ محّمد بن عمرو ابوجعفر عقیلی )د.322( ]الّضعفاء الکبیر: 170/4[�

6. قاضی محاملی ابوعبداهلل حسین بغدادی )د.330(.

7. حافظ ابواحمد بن عدّی )د.365( )الکامل فی ضعفاء الّرجال ]351/6[(�

8 . حافظ ابوشیخ ابومحّمد عبداهلل بن محّمد انصاری )د.369(.

9. حافظ ابوالحسن علی بن عمر دارقطنی )د.385( )الّسنن ]278/2[(�

)143)
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10. اقضی القضاة ابوالحسن ماوردی )د.450( )األحکام الّسلطانّیه: ص105 ]109/2[(�

11. حافظ ابوبکر بیهقی )د.458( )الّسنن ]245/5[( و جز آن.

12. قاضی ابوالحسن علی بن حسن خلعی شافعی )د.492( در الفوائد�

13. حافظ اسماعیل بن محّمد بن فضل قرشی اصفهانی )د.535(.

14. قاضی عیاض مالکی )د.544( )الّشفا بتعریف حقوق المصطفٰی ]194/5[(�

15. حافـظ ابوالقاسـم علـی بـن عسـاکر )د.571( )مختصـر تاریـخ دمشـق ]406/2[( در بـاب 

چـاپ  از  را  بـاب  آن  کتـاب،  ایـن  پیراینـدۀ  کنـد.«  زیـارت  را  آن حضـرت؟ص؟  قبـر  کـه  »کسـی 

خویـش انداختـه؛ و خداونـد بـه رمـز ایـن تحریف و آن چه در دل وی پوشـیده بوده، دانا اسـت!

16. حافظ ابوطاهر احمد بن سلفی )د.576(.

و  الوسـطی  األحـکام  در  )د.581(  اندلسـی  عبدالّرحمـان  بـن  عبدالحـّق  ابومحّمـد   .17
الّصغـری(�1 األحـکام 

کن� کن إلی أشرف األما 18. حافظ ابن جوزی )د.597( در مثیر الغرام الّسا

19. حافظ علی بن مفّضل مقدسی اسکندرانی مالکی )د.611(.

20. حافظ ابوحّجاج یوسف بن خلیل دمشقی )د.648(.

21. حافظ ابومحّمد عبدالعظیم منذری )د.656( ]الّترغیب و الّترهیب: 224/2[�

22. حافـظ ابوحسـین یحیـی بـن علـی قرشـی امـوی مالکـی )د.662( در الّدالئـل المبینـة 

فـی فضائـل المدینـه(�

23. حافظ ابومحّمد عبدالمؤمن دمیاطی )د.705(.

24. حافظ ابوحسین هبة اهلل بن حسن.

کـه دارای سـند صحیـح و نـزد حدیث سـنجان  کـه روایت هایـی را برگزیـده  گفتـه  1. وی در دیباچـۀ األحـکام الّصغـری 
کـرده باشـند. همـو در دیباچـۀ األحـکام  یـان دقیـق، آن هـا را نقـل نمـوده و افـراد ثقـه منتقـل  شـناخته شـده باشـند و راو
گـر در بـارۀ حدیثـی سـکوت نمایـد، دلیـل صحیـح بـودن آن اسـت ... . بنگریـد به: شـفاء الّسـقام  الوسـطی یـاد کـرده کـه ا

یـارة خیـر األنـام: ص9 ]ص11-10[. فـی ز
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25. ابوحسین یحیی بن حسن حسینی در أخبار المدینه�

26. ابوعبداهلل محّمد بن محّمد عبدری فاسـی مالکی، مشـهور به ابن حاّج )د.737( 

)مدخل الشرع الشریف: 261/1(�

ی )شـفاء الّسـقام فـی  27. تقّی الّدیـن علـی بـن عبدالکافـی سـبکی شـافعی )د.756(. و

گفتـه  یـارة خیـر األنـام: ص3-11 ]ص2-14[( بـه تفصیـل در بـارۀ طریق هـای ایـن حدیـث سـخن  ز

یـان ایـن حدیـث تـا موسـی بـن هـالل، ثقـه هسـتند   و در همـان )ص8( آورده اسـت: »همـۀ راو

گفتـه اسـت:›امیدوارم  و در ایشـان تردیـد نیسـت. و اّمـا در بـارۀ موسـی بـن هـالل، ابن عـدّی 

از  و احمـد جـز  اسـت  روایـت احمـد  از مشـایخ  او  باشـد.‹  روایتـش بی اشـکال  پذیـرش  کـه 

افـراد ثقـه روایـت نمی کـرده؛ و مخالـف مـا نیـز در الـّرّد علـی البکـری بدین مطلـب تصریح نموده 

گفته اسـت: »بدین  کرده و  ی شـاهدهایی برای قّوت سـند این روایت ذکر  اسـت.« سـپس و

گـر  کـه حسـن باشـد؛ البّتـه ا کمتریـن رتبـۀ ایـن حدیـث آن اسـت  کـه  گشـت  سـان، روشـن 

در بـارۀ اّدعـای صحیـح بـودن آن اختـالف صـورت پذیـرد.«

کـه  کـس  کمتـر از آن _ افتـرای آن  ی در ادامـه آورده اسـت: »بـا ایـن دلیـل _ و بلکـه بـا  و

یـارت، سـاختگی هسـتند، روشـن می شـود.  اّدعـا نمـوده همـۀ حدیث هـای رسـیده در بـارۀ ز

که هیچ دانا یا نادانی، نه از اهل حدیث و نه از دیگران،  ی در این سـخن  سـبحان اهلل! آیا و

کـه مـا می دانیـم، هیـچ  آن را پیـش از او نگفتـه، از خـدا و رسـولش شـرم نمـی ورزد؟ تـا آن جـا 

کار مّتهم  یـان ایـن خبر را حدیث سـاز نخوانـده و او را بدیـن  کـس موسـی بـن هـالل و دیگـر راو

کـه این نیـز یکی از  کـه همـۀ آن احادیـث را  ننمـوده اسـت. پـس چگونـه مسـلمانی را روا باشـد 

گذشـته این سـخن را  که نه هیچ یک از دانشـوران  آن ها اسـت، سـاختگی بخواند؛ حال آن 

کـرده و نـه نشـانه ای در ایـن حدیـث پیـدا اسـت که سـبب شـود محّدثان آن را  ی نقـل  بـرای و

گـر این حدیـث نیز ضعیف  سـاختگی نامنـد و نـه مفـاد آن بـا شـریعت ناسـازگار اسـت. پس ا

کـه یـا حسـن اسـت  ی می تـوان آن را سـاختگی خوانـد؛ چـه رسـد بـه ایـن  کـدام رو  باشـد، از 

و یا صحیح؟«



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 144

28. شـیخ شـعیب ]بـن[ عبـداهلل بـن سـعد مصـری مّکی، مشـهور به حریفیـش )د.801( 

)الـّروض الفائـق: 137/2 ]ص380[(�

29. سـّید نورالّدیـن علـی بن عبداهلل شـافعی قاهری سـمهودی1 )د.911( )وفـاء الوفا بأخبار 

دار المصطفٰی؟ص؟: 394/2 ]1326/4[(�

کـه در  30. حافـظ جالل الّدیـن عبدالّرحمـان سـیوطی )د.911( در الجامـع الکبیـر؛ چنـان 

کنـز العّمـال )99/8 ]651/15[( آمـده اسـت.

 )]570/4[ دّنّیـه 
ّ
الل )المواهـب  )د.923(  َقْسـَطالنی2  شـهاب الّدین  ابوعّبـاس  حافـظ   .31

گفتـه اسـت: »عبدالحـّق در األحـکام الوسـطی و األحـکام الّصغـری ایـن  ی  از طریـق دارقطنـی. و

بـر حدیـث، نشـانۀ صحیـح بـودن ی  یـده؛ و سـکوت و بـر آن سـکوت ورز  حدیـث را آورده و 

آن است.«

32. حافظ ابن دیبع ابومحّمد شیبانی )د.944( )تمییز الّطّیب من الخبیث: ص162 ]ص184[(.

شـرح  المحتـاج  )مغنـی  )د.977(  ِشـْربینی  خطیـب  محّمـد  شـمس الّدین  شـیخ   .33

ابن خزیمـه. صحیـح  از   )]512/1[  494/1 المنهـاج: 

ئـق:  الخال خیـر  حدیـث  فـی  الحقائـق  )کنـوز  )د.1031(  ی  ُمَنـاو عبدالـّرؤوف  زین الّدیـن   .34

».)140/6( سـیوطی  تألیـف  الّصغیـر  »الجامـع  شـرِح  و   )]108/2[ ص141 

35. شیخ عبدالّرحمان شیخ زاده )د.1078( )مجمع األنهر فی شرح ملتقی األبحر: 157/1(�

36. ابوعبـداهلل محّمـد بـن عبدالباقـی ُزرقانـی مصـری مالکـی )د.1122( )شـرح المواهـب 

دّنّیـه: 298/8( بـه نقـل از ابوشـیخ و ابن ابی  دنیـا.
ّ
الل

37. شـیخ اسـماعیل بـن محّمـد جراحـی عجلونـی )د.1162( )کشـف الخفـاء: 250/2( بـه 

نقـل از ابوشـیخ و ابن ابی  دنیـا و ابن خزیمـه.

1. سمهود، آبادی بزرگی در غرب رود نیل در مصر است. ]معجم البلدان: 255/3[.

که شهری است در اندلس. ]معجم البلدان: 347/4[. 2. منسوب به قسطله 
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38. شـیخ محّمـد بـن علـی شـوکانی )د.1250( )نیـل األوطـار: 325/3 ]108/5[( بـه نقـل از 

چندیـن پیشـوای حدیـث.

یش الحوت بیروتی )د.1276( )حسن األثر: ص246(� 39. شیخ محّمد ابن سّید درو

40. سـّید محّمـد بـن عبـداهلل دمیاطـی شـافعی )د.1307( )مصبـاح الّظالم و بهجـة األنام فی 

شـرح نیل المـرام: 144/2 ]351/2[(�

»الفقــه علــی  روزگار، در  ایــن  فقیهــان مذهب هــای چهارگانــۀ مصــر در  از  گروهــی   .41

».)]711/1[  590/1( األربعــه  المذاهــب 

)2(

یارت  که به ز از عبداهلل بن عمر، با سـند مّتصل ]از پیامبر؟ص؟[ روایت شـده اسـت: »هر 

کـه روز قیامـت  کار وانـدارد، بـر مـن بایسـته اسـت  مـن آیـد و جـز ایـن، نیـازی دیگـر او را بدیـن 

ی باشم.« همین روایت با لفظ های دیگر نیز آمده است: شفیع و

کار واندارد. ی را به این  یارت من، چیزی و _ جز ز

یارت من، انگیزانندۀ او نباشد. _ نیازی جز ز

یارت من، انگیزه ای نداشته باشد، بر خدای؟زع؟ بایسته است ... . گر جز ز _ ا

یارت من، اهتمامی نداشته باشد. _ )در روایت غزالی:( جز ز

کـه ایشـان و نیـز تعدادشـان را  گروهـی از حافظـان بـا ذکـر سـند آورده انـد  ایـن روایـت را 

جملـه: از  گرفـت؛  نتـوان  دسـت کم 

ــر  ــال 353 در مص ــه س ــه ب ک ــدادی  ــکن بغ ــن س ــان ب ــن عثم ــعید ب ــی س ــظ ابوعل 1. حاف

یــارت  کتــاب الّســنن الّصحــاح، بابــی بــا نــام »پــاداش ز ی در پایــان فصــل حــج از  درگذشــت. و

گشــوده و در آن، تنهــا همیــن حدیــث را آورده اســت. ســبکی )شــفاء الّســقام  کننــدۀ قبــر پیامبــر« 

ی در دیباچــۀ  کــه و گفتــه اســت: »بــه مقتضــای شــرطی  یــارة خیــر األنــام: ص16 ]ص20[(  فــی ز
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ــد. ابن ســکن،  کــه صّحــت ایــن حدیــث را همــگان پذیرفته ان ــر آن اســت  کتابــش آورده، او ب

کرده است.« که بسیار حدیث روایت نموده و سفرهای فراوان  پیشوا، حافظ و ثقه است 

کـه برایـت  ابن سـکن در دیباچـۀ کتـاب خویـش گفتـه اسـت: »اّمـا بعـد؛ از مـن خواسـتی 

گـردآورم؛ حدیث هایـی  کـه نـزد مـن صحیـح هسـتند،  مجموعـه ای از حدیث هـای رسـیده را 

خدشـه  کرده انـد،  نقـل  ایشـان  چـه  آن  بـه  کسـی  و  نموده انـد  نقـل  سـرزمین ها  پیشـوایان  کـه 

گروهی از پیشـوایان به  که  نرسـانده اسـت. پس در آن چه از من خواسـتی، اندیشـیدم و دیدم 

کـه تـو از مـن خواسـتی، بـه رنج و زحمـت اقدام کرده اند. پس همۀ آن چه را ایشـان  همیـن کار 

آورده انـد، فراهـم آوردم و بیشـینۀ آن چـه را نقـل کرده انـد، گرد آوردم و بدانـان اقتدا نمودم و آن 

کـردم. ایـن مجموعـه را در چنـد بـاب و شـامل  چـه را در ایـن زمینـه از مـن خواسـتی، اجابـت 

کـه بـه جسـت  کـس   همـۀ نیازمندی هـای مسـلمانان در زمینـۀ احـکام قـرار دادم. نخسـتین 

کـه مسـلم و ابـوداوود و نسـائی نیـز راه او  و جـوی روایت هـای صحیـح پرداخـت، بخـاری بـود 

کرده انـد، نگریسـتم و در نقل هاشـان اندیشـه نمـودم  گرفتنـد. مـن آن چـه را ایشـان یـاد   را پـی 

کتـاب  گانـه یافتـم. پـس آن چـه در ایـن  و آنـان را در آن چـه می جسـته اند، دارای اجتهـاد جدا

کرده انـد؛ و آن چـه پـس  کـه آنـان بـر صّحتـش اجمـاع  بـه اجمـال آورده ام، روایت هایـی اسـت 

ی در  کـه نـام بـردم، پذیرفتـه، دلیـل و کـه یکـی از آن پیشـوایان  از آن، از روایت هایـی مـی آورم 

کـه تنهـا همان کس آن حدیـث را صحیح  پذیـرش آن را نیـز بیـان می نمایـم و تصریـح می کنـم 

کـرده و مـن آورده ام،  کـه تنهـا یکـی از ناقـالن حدیـث آن را ذکـر  دانسـته اسـت. نیـز در روایاتـی 

کـس آن  کـه تنهـا همـان  ی در نقـل، اشـاره می نمایـم و تصریـح می کنـم  بـه سـبب ایـن تـک رو

روایـت را نقـل نمـوده اسـت. و توفیـق از خداونـد اسـت!«

بــا ذکــر ســند  المعجــم الکبیــر ]225/12[  2. حافــظ ابوالقاســم طبرانــی )د.360(. آن را در 

آورده است.

3. حافظ ابوبکر محّمد بن ابراهیم مقری اصفهانی )د.381( در المعجم�
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4. حافظ ابوالحسن دارقطنی )د.385( در األمالی�

5. حافظ ابونعیم اصفهانی )د.430(.

6. قاضی ابوالحسن علی بن حسن خلعی شافعی )د.492( نویسندۀ الفوائد�

7. حّجة االسالم ابوحامد غزالی شافعی )د.505( )إحیاء علوم الدین: 246/1 ]231/1[(�

یخ دمشق ]406/2[� کر )د.571( نویسندۀ مختصر تار 8. حافظ ابن عسا

9. حافظ ابوحّجاج یوسف بن خلیل دمشقی )د.648(.

10. حافظ یحیی بن علی قرشی اموی مالکی )د.662(.

کتابش. 11. حافظ ابوعلی حسن بن احمد بن حسن حّداد، در 

ص16-13  األنـام:  خیـر  یـارة  ز فـی  الّسـقام  )شـفاء  )د.756(.  شـافعی  سـبکی  تقّی الّدیـن   .12

گفتـه و آن را از طریق هـای  ]ص16-20[( بـه تفصیـل در بـارۀ طریق هـای ایـن حدیـث سـخن 

گـون روایـت نمـوده و صحیـح شـمرده اسـت. گونا

13. سـّید نورالّدین علی بن عبداهلل شـافعی قاهری سـمهودی )د.911(. )وفاء الوفا بأخبار 

کـه از جملـۀ  گـون آورده  گونا دار المصطفـٰی؟ص؟: 396/2 ]1340/4[( ایـن حدیـث را از طریق هـای 

ی در دیباچـۀ  گفتـه اسـت: »مقتضـای شـرط و آن هـا، طریـق حافـظ ابن سـکن اسـت. سـپس 

گویـد: »بـه  کـه همـگان صّحـت ایـن حدیـث را پذیرفتـه باشـند.« آن گاه  کتابـش آن اسـت 

کـه ایـن حدیـث  همیـن سـبب، گروهـی از جملـه حافـظ زین الّدیـن عراقـی از او نقـل کرده انـد 

را صحیـح شـمرده اسـت ... .«

گفتـه  ی  دّنّیـه ]571/4[(. و
ّ
14. ابوعّبـاس شـهاب الّدین َقْسـَطالنی )د.923( )المواهـب الل

که ابن سکن این روایت را صحیح شمرده است.

 494/1 المنهـاج:  شـرح  المحتـاج  )مغنـی  )د.977(  ِشـْربینی  خطیـب  محّمـد  شـیخ   .15

اسـت. نمـوده  روایـت  المأثـوره  الّصحـاح  الّسـنن  در  را  آن  ابن سـکن  کـه  گویـد  وی   .)]512/1[

16. شیخ عبدالّرحمان شیخ زاده )د.1078( )مجمع األنهر فی شرح ملتقی األبحر: 157/1(�

98/5
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)3(

کـه حـج  از عبـداهلل بـن عمـر بـا سـند مّتصـل ]از پیامبـر؟ص؟[ روایـت شـده اسـت: »هـر 

کـه در زمـان زندگانـی ام بـه  کسـی اسـت  کنـد، همچـون  یـارت  بگـزاَرد و قبـر مـرا پـس از وفاتـم ز

دیـدارم آمـده اسـت.« در چندیـن طریـق ایـن روایـت، ایـن افزونـی نیـز به چشـم می خـوَرد: »و با 

کـرده اسـت.« مـن همنشـینی 

گروهی از حافظان با ذکر سند آورده اند؛ از جمله: این حدیث را 

1. حافظ عبدالّرّزاق ابوبکر صنعانی )د.211(.

2. حافظ ابوعّباس حسن بن سفیان شیبانی )د.303(.

3. حافظ ابوَیْعلٰی احمد بن علی موصلی )د.307( در المسند�

4. حافظ ابوالقاسم عبداهلل بن محّمد َبَغوی )د.317(.

5. حافظ ابوالقاسم طبرانی )د.360( ]المعجم الکبیر: 310/12[�

6. حافظ ابواحمد بن عدّی )د.365( )الکامل فی ضعفاء الّرجال ]382/2[(�

7. حافظ ابوبکر محّمد بن ابراهیم مقری )د.381(.

8. حافظ ابوالحسن دارقطنی )د.385( )الّسنن ]278/2[( و جز آن.

9. حافظ ابوبکر بیهقی )د.458( )الّسنن: 246/5(�

یخ مدینة دمشق ]406/2[(� کر دمشقی )د.571( )مختصر تار 10. حافظ ابن عسا

کن� کن إلی أشرف األما 11. حافظ ابن جوزی )د.597( در مثیر الغرام الّسا

12. حافظ ابوعبداهلل ابن نّجار بغدادی )د.643( )الّدّرة الّثمینه فی أخبار المدینه ]ص397[(�

13. حافظ ابوحّجاج یوسف بن خلیل دمشقی )د.648(.

14. حافظ ابومحّمد عبدالمؤمن دمیاطی )د.705(.

کتابش. 15. ابوالفتح احمد بن محّمد بن احمد حّداد در 

16. حافظ ابوحسین مصری.
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17. ولّی الّدین خطیب تبریزی )مشـکاة المصابیح ]128/2[(_ تألیف شـده به سـال 737 

_ در بـاب حـرم المدینه در فصل سـوم.

یـارة خیـر األنـام: 16-21 ]ص27-20[(  18. تقّی الّدیـن سـبکی )د.756(. )شـفاء الّسـقام فـی ز

گفتـه و آن را از بسـیاری از حافظـان یـاد شـده و جـز  بـه تفصیـل در بـارۀ طریق هـای آن سـخن 

کـرده اسـت. ایشـان روایـت 

19. شیخ شعیب ]بن[ عبداهلل مصری حریفیش )د.801( )الّروض الفائق: 137/2 ]ص380[(�

 397/2 المصطفـٰی؟ص؟:  دار  بأخبـار  الوفـا  )وفـاء  )د.911(.  سـمهودی  نورالّدیـن  سـّید   .20

اسـت. گفتـه  سـخن  آن  طریق هـای  در بـارۀ  تفصیـل  بـه   )]1340/4[

العّمـال  کنـز  در  کـه  چنـان  الکبیـر،  الجامـع  در  )د.911(  سـیوطی  جالل الّدیـن  حافـظ   .21

اسـت. آمـده   )]651/15[  99/8(

شـرح  فـی  الریـاض  )نسـیم  )د.1069(  حنفـی  خفاجـی  شـهاب الّدین  القضـاة  قاضـی   .22

الشفاء للقاضی عیاض: 567/3 ]511/3[(�

23. شیخ عبدالّرحمان شیخ زاده )د.1078( )مجمع األنهر فی شرح ملتقی األبحر: 157/1(�

24. شیخ محّمد شوکانی )د.1250( )نیل األوطار: 325/4 ]108/5[(�

25. سـّید محّمـد بـن عبـداهلل دمیاطی شـافعی )د.1307( )مصباح الّظـالم و بهجة األنام فی 

شـرح نیل المرام: 144/2 ]351/2[(�

)4(

کـس حـّج  از عبـداهلل بـن عمـر بـا سـند مّتصـل ]از پیامبـر؟ص؟[ روایـت شـده اسـت: »هـر 

یـده اسـت.« یـارت نکنـد، بـه مـن جفـا ورز خانـۀ خـدا را بـه جـای آوَرد و مـرا ز

گروهی با ذکر سند آورده اند؛ از جمله: این روایت را 

1. حافظ ابوحاتم محّمد بن حّبان تمیمی بستی )د.354( )کتاب المجروحین ]73/3[(�

2. حافظ ابن عدّی )د.365( )الکامل فی ضعفاء الرجال ]14/7[(�

100/5
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تی لیست فی الموّطأ�
ّ
3. حافظ دارقطنی )د.385( در احادیث مالک ال

یـارة خیـر األنـام: ص22 ]ص27[( آن را بـا  4. تقّی الّدیـن سـبکی )د.756(. )شـفاء الّسـقام فـی ز

کـرده اسـت. چنـد طریـق آورده و سـخن ابن جـوزی در سـاختگی بودنـش را رد 

5. سّید نورالّدین سمهودی )د.911( )وفاء الوفا بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟: 398/2 ]1342/4[(�

دّنّیـه ]571/4[(، بـه نقـل از 
ّ
6. ابوعّبـاس شـهاب الّدین َقْسـَطالنی )د.923( )المواهـب الل

ابن عـدّی و ابن حّبـان و دارقطنـی.

بـه  7. شـیخ اسـماعیل جراحـی عجلونـی )د.1162( )کشـف الخفـاء: 278/2 ]244/2[(، 

نقـل از ابن عـدّی و ابن حّبـان و دارقطنـی.

8 . سّید مرتضی َزبیدی حنفی )د.1205( )تاج العروس: 74/10(�

9. شیخ محّمد شوکانی )د.1250( )نیل األوطار: 325/4 ]108/5[(�

)5(

یـارت کند _  کـه قبـر مرا ز از عمـر بـا سـند مّتصـل ]از پیامبـر؟ص؟[ روایـت شـده اسـت: »هـر 

یـارت کنـد _، من او را شـفاعت خواهم نمود _ یا: بـرای او گواهی خواهم داد _ و  کـه مـرا ز یـا: هـر 

کـه در حـرم مّکـه یـا مدینه وفات نماید، خـدای؟زع؟ او را روز قیامت در زمرۀ ایمنی یافتگان  هـر 

برخواهد انگیخت.«

کسان با ذکر سند آورده اند: این روایت را این 

1. حافظ ابوداوود طیالسی )د.204( )المسند: 12/1(�

2. حافظ ابونعیم اصفهانی )د.430(.

3. حافظ بیهقی )د.458( )الّسنن الکبری: 245/5(�

یخ مدینة دمشق ]407/2[(� کر دمشقی )د.571( )مختصر تار 4. حافظ ابن عسا

5. حافظ ابوحّجاج یوسف بن خلیل دمشقی )د.648(.

یارة خیر األنام: ص22 ]ص29[(� 6. تقّی الّدین سبکی )د.756( )شفاء الّسقام فی ز

)153)
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7. نورالّدین سمهودی )د.911( )وفاء الوفا بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟: 399/2 ]1343/4[(�

دّنّیه ]571/4[(�
ّ
8. ابوعّباس َقْسَطالنی )د.923( )المواهب الل

9. حافظ ابن دیبع )د.944( )تمییز الّطّیب من الخبیث: ص162 ]ص184[(�

ــق:  ئـ ــر الخال ــی حدیـــث خیـ ــق فـ ــوز الحقائـ ی )د.1031( )کنـ ــاو ــّرؤوف ُمَنـ ــن عبدالـ 10. زین الّدیـ

�)]107/2[ ص141 

11. شیخ اسماعیل عجلونی )د.1162( )کشف الخفاء: 278/2 ]251/2[(�

)6(

کـه مرا  از حاطـب بـن ابی بلتعـه بـا سـند مّتصـل ]از پیامبـر؟ص؟[ روایـت شـده اسـت: »هـر 

کـه در حـرم  گویـی در زمـان زندگـی ام دیـدارم نمـوده اسـت و هـر  یـارت نمایـد،  پـس از مرگـم ز

مّکـه یـا مدینـه درگـذرد، روز قیامـت در زمـرۀ ایمنی یافتـگان برانگیختـه خواهـد شـد.«

کسان با ذکر سند آورده اند: این روایت را این 

1. حافظ ابوالحسن دارقطنی )د.385( )الّسنن ]278/2[(�

2. حافظ ابوبکر بیهقی )د.458( ]السنن الکبری: 245/5[�

یخ مدینة دمشق: 406/2[� کر دمشقی )د.571( ]مختصر تار 3. حافظ ابن عسا

4. حافظ ابوحّجاج یوسف بن خلیل دمشقی )د.648(.

5. حافظ ابومحّمد عبدالمؤمن دمیاطی )د.705(.

6. ابوعبداهلل عبدری مالکی ابن حاج )د.737( )مدخل الشرع الشریف ]261/1[(�

یارة خیر األنام: ص25 ]ص32 و 33[(� 7. تقّی الّدین سبکی )د.756( )شفاء الّسقام فی ز

8 . شیخ شعیب حریفیش )د.801( )الّروض الفائق: 137/2 ]ص380[(�

9. نورالّدین سمهودی )د.911( )وفاء الوفا بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟: 399/2 ]1344/4[(�

دّنّیه ]571/4[(، از بیهقی.
ّ
10. ابوعّباس َقْسَطالنی )د.923( )المواهب الل

کر  ابن عســـا از   )]280/2[  551/2 الخفـــاء:  )کشـــف  )د.1162(  عجلونـــی  جراحـــی   .11
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کـــه ســـند ایـــن حدیـــث از بهتریـــن ســـندهای احادیـــث  گـــزارش نمـــوده  ی از ذهبـــی  و ذهبـــی. و

این باب است.

12. شیخ محّمد شوکانی )د.1250( )نیل األوطار: 325/4 ]108/5[(�

یش الحوت بیروتی )د.1276( )حسن األثر: ص246(� 13. شیخ محّمد بن درو

)7(

کــه حــج  ــا ســند مّتصــل ]از پیامبــر؟ص؟[ روایــت شــده اســت: »هــر  از عبــداهلل بــن عمــر ب

ــر مــن درود  ــد و در بیــت المقــدس ب کنــد و در غــزوه ای شــرکت جوی ــارت  ی بگــزارد و قبــر مــرا ز

ی بازخواســت نخواهــد  کــه بــر او واجــب نمــوده، از و فرســتد، خــدای؟زع؟ در بــارۀ وظایفــی 

کــرد.«

ایـن حدیـث را حافـظ محّمـد بـن حسـین بـن احمـد ابوالفتـح َازدی )د.374( در الفوائـد 

بـا ذکـر سـند آورده و حافـظ سـلفی ابوطاهـر اصفهانـی )د.576( بـا سـند خویـش از او روایـت 

یـارة خیـر األنـام: ص25 ]ص34[(  کـرده اسـت. نیـز تقّی الّدیـن سـبکی )د.756( )شـفاء الّسـقام فـی ز

کرده انـد: سـّید سـمهودی  کسـان نیـز از آن یـاد  بـا همـان طریـق یـاد شـده، آن را آورده و ایـن 

)د.911( )وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـٰی؟ص؟: 400/2 ]1344/4[(؛ شـیخ محّمـد بـن علـی شـوکانی 

)د.1250( )نیـل األوطـار: 326/4 ]109/5[(�

)8(

کـه مـرا پـس از مرگـم  از ابوهریـره بـا سـند مّتصـل ]از پیامبـر؟ص؟[ روایـت شـده اسـت: »هـر 

کـه مـرا دیـدار نمایـد، روز قیامـت  گویـی مـرا در زمـان حیاتـم دیـدار نمـوده؛ و هـر  کنـد،  یـارت  ز

گـواه و شـفیع خواهـم بـود.« بـرای او 

کسان با ذکر سند آورده اند: این حدیث را این 

یه )د.416(. 1. حافظ ابوبکر احمد بن موسی بن مردو
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2. حافظ ابوسعد احمد بن محّمد بن احمد بن حسن اصفهانی )د.540(.

3. ابوالفتوح سعید بن محّمد یعقوبی ]درگذشتۀ[552، در الفوائد�

4. حافظ ابوسعد عبدالکریم سمعانی شافعی )د.562(.

5. ابن انماطی اسماعیل بن عبداهلل انصاری مالکی )د.619(.

یارة خیر األنام: ص26 ]ص35[(� 6. تقّی الّدین سبکی )د.756( )شفاء الّسقام فی ز

 400/2 المصطفـــٰی؟ص؟:  دار  بأخبـــار  الوفـــا  )وفـــاء  )د.911(  ســـمهودی  نورالّدیـــن  ســـّید   .7

�)]1345 /4 [

)9(

از انـس بـن مالـک بـا سـند مّتصل ]از پیامبر؟ص؟[ روایت شـده اسـت: »هر که مـرا به امید 

ی خواهم بود.« یارت کند، من شـفیع و پـاداش خداونـد، در مدینـه ز

نیـز در روایـت دیگـر از او چنیـن آمـده اسـت: »هـر کـه در حـرم مّکـه یـا مدینـه درگـذرد، روز 

کـه بـه امیـد پـاداش خداوند، مرا  قیامـت در زمـرۀ ایمنی یافتـگان برانگیختـه خواهـد شـد و هـر 

کنار من خواهد بود.« یارت نماید، روز قیامت در  در مدینه ز

ــن روز  ــوَرد: »و م ــم می خ ــه چش ــی ب ــن افزون ــث، ای ــن حدی ــوم ای ــارت س ــن در عب همچنی

ــود.« گــواه و شــفیع خواهــم ب ی  ــرای و قیامــت ب

گروهی از حافظان با ذکر سند آورده اند؛ از جمله: این روایت را 

1. ابن ابی  ُفدیک محّمد بن اسماعیل )د.200(.

2. ابن ابی  دنیا ابوبکر قرشی )د.281(.

کم نیشابوری )د.405(. 3. حافظ ابوعبداهلل حا

4. حافظ ابوبکر بیهقی )د.458( )شعب اإلیمان ]490/3[(�

5. قاضی عیاض مالکی )د.544( )الّشفا بتعریف حقوق المصطفٰی ]195/2[(�
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6. حافظ علی بن حسن، مشهور به ابن عساکر )د.571( ]مختصر تاریخ مدینة دمشق: 406/2[.

کن� کن إلی أشرف األما 7. حافظ ابن جوزی )د.597( در مثیر الغرام الّسا

8 . حافظ عبدالمؤمن دمیاطی )د.705(.

9. ابوعبداهلل عبدری مالکی ابن حاج )د.737( )مدخل الشرع الشریف: 261/1(�

ّیـه )د.751( )زاد  10. شـمس الّدین ابوعبـداهلل دمشـقی حنبلـی، معـروف بـه ابن قّیـم جوز
المعـاد: 47/2(�

یارة خیر األنام: ص27 ]ص36[(� 11. تقّی الّدین سبکی )د.756( )شفاء الّسقام فی ز

 400/2 المصطفـٰی؟ص؟:  دار  بأخبـار  الوفـا  )وفـاء  )د.911(  سـمهودی  نورالّدیـن  سـّید   .12
�)]1345 /4 [

دّنّیه ]572/4[(�
ّ
13. ابوعّباس شهاب الّدین َقْسَطالنی )د.923( )المواهب الل

 99/8( العّمـال  کنـز  در  کـه  چنـان  الکبیـر،  الجامـع  در  )د.911(  سـیوطی  جالل الّدیـن   .14
]272/12؛ 652/15[( آمده است.

15. شـیخ عبدالّرحمـان شـیخ زاده )د.1078( )مجمـع األنهـر فـی شـرح ملتقـی األبحـر: 157/1( 
یـارت نماید، تـا روز قیامت در کنار  یارتـم، در مدینه ز کـه مـرا به قصد ز بـا ایـن عبـارت: »کسـی 

من خواهـد بود.«

16. شیخ محّمد شوکانی )د.1250( )نیل األوطار: 326/4 ]109/5[(�

دّنّیه: 299/8(�
ّ
17. ابوعبداهلل ُزرقانی مالکی )د.1122( )شرح المواهب الل

18. جراحی عجلونی )د.1162( )کشف الخفاء: 251/2(�

19. سّید احمد هاشمی )مختار األحادیث الّنبوّیه: ص169 ]ص179[(�

20. سـّید محّمـد بـن عبـداهلل دمیاطـی شـافعی )د.1307( )مصبـاح الّظـالم و بهجـة األنام فی 
شـرح نیل المـرام: 144/2 ]351/2[(�

21. شـــیخ منصـــور علـــی ناصـــف1 )الّتـــاج الجامـــع لألصـــول فـــی أحادیـــث الّرســـول: 216/2 

�)]190/2[

1. منصور بن علی ناصف، مصری و از علمای األزهر است. در 1371 درگذشته است. )غ.(

)158)
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)10(

کـه پـس از  از انـس بـن مالـک بـا سـند مّتصـل ]از پیامبـر؟ص؟[ روایـت شـده اسـت: »هـر 

یارت نماید، شـفاعتش  کـرده و هر که قبـرم را ز یـارت  یـارت کنـد، گویـی زنـده ام را ز مرگـم مـرا ز

یارت  که دارای گشـایش باشـد و مرا ز در روز قیامت بر من بایسـته اسـت. هر کس از اّمت من 

نکنـد، ]نـزد خـدا[ عـذری نخواهد داشـت.«

کسان با ذکر سند آورده اند: این حدیث را این 

ــار  ــه فـــی أخبـ ــّدّرة الّثمینـ ــار )د.643( )الـ ــود ابن نّجـ ــد بـــن محمـ 1. حافـــظ ابوعبـــداهلل محّمـ

المدینـــه ]ص397[(�

یارة خیر األنام: ص28 ]ص37[(� 2. تقّی الّدین سبکی )د.756( )شفاء الّسقام فی ز

کـه در  کـه بدیـن حدیـث اشـاره نمـوده؛ چنـان  3. حافـظ زین الّدیـن عراقـی )د.806( 

دنّیه )572/4( آمده است.
ّ
المواهب الل

 400/2 المصطفـٰی؟ص؟:  دار  بأخبـار  الوفـا  )وفـاء  )د.911(  سـمهودی  نورالّدیـن  سـّید   .4

�)]1346 /4 [

دّنّیه�
ّ
5. ابوعّباس شهاب الّدین َقْسَطالنی )د.923( در المواهب الل

6. عجلونی )د.1162( )کشف الخفاء: 278/3 ]250/2[(�

)11(
از ابن عّبـاس بـا سـند مّتصـل ]از پیامبـر؟ص؟[ روایت شـده اسـت: »هر که مـرا پس از مرگم 
یـارت  کـه بـه ز کـه در زمـان زندگـی ام دیـدارم نمـوده؛ و هـر  کنـد، همچـون کسـی اسـت  یـارت  ز

گـواه _ یـا: شـفیع _ خواهـم بود.« ی  مـن آیـد تـا بـه مـزارم برسـد، در روز قیامـت، بـرای و

این حدیث را حافظ ابوجعفر عقیلی )د.322( )الّضعفاء الکبیر ]457/3[( در شرح حال 
کر )د.571( ]مختصر تاریخ مدینة دمشق: 406/2[ _ چنان  فضالة بن سعید مازنی؛ و حافظ ابن عسا
بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟ )401/2  الوفا  وفاء  و  األنام )ص21 ]ص38[(  زیارة خیر  الّسقام فی  که در شفاء 

]1346/4[( و  نیز نیل األوطار شوکانی )325/4 و 326 ]108/5[( آمده است _ با ذکر سند آورده اند.
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)12(

از علــی امیرالمؤمنیــن بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( و غیــر مرفــوع ]= بــدون انتســاب بــه 

کســی  کنــد، هماننــد  یــارت  کــه قبــر مــرا پــس از مرگــم ز پیامبــر؟ص؟[ روایــت شــده اســت: »هــر 

یــارت نکنــد، بــه مــن جفــا  کــس قبــرم را ز کــه در زندگانــی ام دیــدارم نمــوده باشــد؛ و هــر  اســت 

یــده اســت.« ورز

کسان با ذکر سند آورده اند: این حدیث را این 

1. ابوحسین یحیی بن حسن بن جعفر حسنی در أخبار المدینه�

المصطفـٰی  )شـرف  )د.406(2  خرگوشـی  نیشـابوری  محّمـد  بـن  عبدالملـک  ابوسـعد1   .2

]ص421 و 466[(�

یخ مدینة دمشق: 406/2[� کر )د.571( ]مختصر تار 3. حافظ ابن عسا

4. حافظ ابوعبداهلل ابن نّجار )د.643( )الّدّرة الّثمینه فی أخبار المدینه ]ص397[(�

5. حافظ عبدالمؤمن دمیاطی )د.705(.

یارة خیر األنام: ص29 ]ص39[(� 6. تقّی الّدین سبکی )د.756( )شفاء الّسقام فی ز

7. شیخ شعیب حریفیش )د.801( )الّروض الفائق: 137/2 ]ص308[(�

 401/2 المصطفـٰی؟ص؟:  دار  بأخبـار  الوفـا  )وفـاء  )د.911(  سـمهودی  نورالّدیـن  سـّید   .  8

�)]1347 /4 [

ئـــق:  ی )د.1031( )کنـــوز الحقائـــق فـــی حدیـــث خیـــر الخال 9. زین الّدیـــن عبدالـــّرؤوف ُمَنـــاو

�)]108/2[ ص141 

)13(

بـرای  کـه  بـا سـند مّتصـل ]از پیامبـر؟ص؟[ روایـت شـده اسـت: »هـر  بـن عبـداهلل  از بکـر 

که در باال آمده و همین، مختار مؤلف در غیر از این جا  1. در متن ابوسـعید )د. 406( درج شـده، و درسـت همان اسـت 
کتاب نیز، ابوسـعید آمده اسـت. )ن.([ گفته درسـت نیسـت. زیرا در جاهای دیگری از این  اسـت. )غ.( ]البته این 

2. با توجه به پانوشت مرکز غدیر در صفحۀ 291، د. 407 صحیح است. )ن.(
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یـارت مـن بـه مدینـه آیـد، روز قیامـت شـفاعت مـن بایسـتۀ او اسـت؛ و هـر که در حـرم مّکه یا  ز

مدینـه درگـذرد، ایمنی یافتـه برانگیختـه خواهـد شـد.«

ایـن حدیـث را ابوحسـین یحیـی بـن حسـن حسـنی در أخبـار المدینـه بـا ذکـر سـند آورده؛ 

یـارة خیـر األنـام تألیـف سـبکی )ص30 ]ص40[( و وفـاء الوفـا بأخبـار دار  کـه در شـفاء الّسـقام فـی ز چنـان 

المصطفـٰی؟ص؟ تألیـف سـمهودی )402/2 ]1348/4[( آمـده اسـت.

)14(

از عبـداهلل بـن عمـر بـا سـند مّتصـل ]از پیامبـر؟ص؟[ روایت شـده اسـت: »هر که مـرا پس از 

یـارت نمایـد، گویـی در حیاتم دیدارم کرده اسـت.« مرگـم ز

کسان با ذکر سند آورده اند: این روایت را این 

1. حافظ سعید بن منصور نسائی ابوعثمان خراسانی )د.227(.

2. حافظ ابوالقاسم طبرانی )د.360( ]المعجم األوسط: 201/1[�

3. حافظ ابواحمد بن عدّی )د.365( ]الکامل فی ضعفاء الّرجال: 382/2[�

4. حافظ ابوشیخ انصاری )د.369(.

5. حافظ ابوالحسن دارقطنی )د.385(.

6. حافظ ابوبکر بیهقی )د.458( ]السنن الکبری: 246/5[�

7. قاضی عیاض مالکی )د.544( ]الّشفا بتعریف حقوق المصطفٰی: 195/2[�

 565/3 الّشـفا:  شـرح  فـی  یـاض  الّر )نسـیم  )د.1062(  حنفـی  خفاجـی  القضـاة  قاضـی   .  8

اسـت. نمـوده  نقـل  ابن منصـور  و  طبرانـی  و  دارقطنـی  و  بیهقـی  از  را  آن  کـه   )]514/3[

ئق: ص141  ی )د.1031( )کنـوز الحقائـق فی حدیث خیـر الخال 9. زین الّدیـن عبدالـّرؤوف ُمَنـاو

کند ... .« یارت  که قبر مرا پس از مرگم ز ]108/2[( با این عبارت: »هر 

بـه نقـل از ابوشـیخ و طبرانـی و ابن عـدّی   10. عجلونـی )د.1162( )کشـف الخفـاء: 251/2( 

و بیهقی.

)161)
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)15(

که به قصد حج به  از ابن عّباس با سند مّتصل ]از پیامبر؟ص؟[ روایت شده است: »هر 

کند، برایش دو حّجِ پذیرفته شده نویسند.« یارت  مّکه رود و سپس مرا در مسجدم ز

کـه در وفـاء الوفـا  ایـن حدیـث را دیلمـی در مسـند الفـردوس بـا ذکـر سـند آورده اسـت؛ چنـان 

بأخبـار دار المصطفـی؟ص؟ )401/2 ]1347/4[( و نیـل األوطـار )326/4 ]109/5[( آمـده اسـت.

)16(

از یکــی از مــردان خانــدان خّطــاب بــا ســند مّتصــل ]از پیامبــر؟ص؟[ روایــت شــده اســت: 

کــس در حــرم  کنــارم خواهــد بــود؛ و هــر  یارتــم آیــد، روز قیامــت در  کــه بــه قصــد مــن، بــه ز »هــر 

ــا مدینــه وفــات نمایــد، خــدای؟زع؟ او را در زمــرۀ ایمنی یافتــگان برخواهــد انگیخــت.«  مّکــه ی

کــه  کنــارم خواهــد بــود« ایــن را نیــز آورده اســت: »و هــر  شــحامی پــس از عبــارت »روز قیامــت در 

گــواه و شــفیع  در مدینــه ســکنا یابــد و بــر بــالی آن شــکیبایی ورزد، مــن در روز قیامــت برایــش 

خواهــم بــود.«

این حدیث با سند از این حافظان آمده است:

1. حافظ ابوجعفر عقیلی )د.322( ]الّضعفاء الکبیر: 362/4[�

2. حافظ ابوالحسن دارقطنی )د.385( ]الّسنن: 278/2[�

کم )د.405(. 3. حافظ ابوعبداهلل حا

4. حافظ ابوبکر بیهقی )د.458( )شعب اإلیمان ]488/3[(�

یخ مدینة دمشق: 406/2[� کر دمشقی )د.571( ]مختصر تار 5. حافظ ابن عسا

کـه آن را از طریـق حافظـان نامبـرده  6. حافـظ ابومحّمـد عبدالمؤمـن دمیاطـی )د.705( 

آورده اسـت.

7. ولّی الّدین خطیب عمری تبریزی )مشـکاة المصابیح ]128/2[( _ نوشـته شـده به سـال 

737 _ در بـاب حـرم المدینـه در فصل سـوم.

ی این حدیث  یارة خیر األنام: ص24(. و 8 . تقّی الّدین سبکی )د.756( )شفاء الّسقام فی ز
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را مرسـِل نیکو شـمرده و نیز سـّید نورالّدین سـمهودی )وفاء الوفا بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟: 399/2 

کرده است. ی روایت  ]1343/4[( آن را از و

)17(

کـه بـرای  از عبـداهلل بـن عمـر بـا سـند مّتصـل ]از پیامبـر؟ص؟[ روایـت شـده اسـت: »هـر 

گـواه و شـفیع خواهـم بـود.« ی  یـارت مـن بـه مدینـه آیـد، مـن بـرای و ز

که در وفاء  این حدیث را حافظ دارقطنی )الّسنن ]278/2[( با سند خویش آورده؛ چنان 

الوفا بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟ )398/2 ]1342/4[( آمده است.

)18(

گشــایش باشــد و بــه دیــدار مــن  کــه دارای  از رســول خدا؟ص؟ روایــت شــده اســت: »هــر 

یــده اســت.« ــه مــن جفــا ورز ــد، ب نیای

]231/1[(؛   246/1 الدیــن:  علــوم  )إحیــاء  غزالــی  المناســک؛  در  ابن فرحــون  را  روایــت  ایــن 

آورده انــد.  )278/2 الخفــاء:  )کشــف  عجلونــی  و  ]571/4[(؛  دّنّیــه 
ّ
الل )المواهــب  َقْســَطالنی 

)19(

بار  ده  دهد،  سالم  من  به  و  کند  زیارت  مرا  وفاتم  از  پس  که  »هر  فرمود:  رسول خدا؟ص؟ 

که در  سالمش را پاسخ دهم و ده فرشته به دیدار وی روند و همگی او را سالم دهند؛ و هر 

خانه اش مرا سالم گوید، خدای تعالی روحم را به من بازگرداَند تا سالم وی را پاسخ دهم.«

این حدیث را شیخ شعیب حریفیش )د.801( )الّروض الفائق: 137/2 ]ص380[( یاد کرده است.

)20(

بر  گرسنگی  که  آن  درآمدم، حال  »به مدینه  نقل است:  بن عالء  ابوعبداهلل محّمد  از 

دادم  سالم  را  شیخین؟امهضر؟  و  او  و  نمودم  یارت  ز را  پیامبر؟ص؟  قبر  پس  بود.  شده  چیره   من 

که جز  گرسنه ام  که چنان تنگدست و  گفتم:›ای رسول خدا! به دیدارت آمدم، حال آن   و 

)163)
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گاه نیست. من در این شب مهمان توام!‹ سپس خواب بر من چیره  کسی از آن آ خدای؟زع؟ 

ِگرده ای نان به من عطا فرمود. نیمی از آن را خوردم  که   گشت و پیامبر؟ص؟ را در خواب دیدم 

و سپس از خواب برخاستم؛ حال آن که نیم دیگر در دستم بود. پس این سخن رسول خدا؟ص؟ 

که مرا در خواب بیند، به حقیقت مرا دیده است؛ چرا  که فرموده است:›هر  برایم ثابت شد 

کس  ی نمی کند.‹ سپس مرا ندا رسید:›ای ابوعبداهلل! هیچ 
ّ
که شیطان در صورت من تجل

گیرد.‹« یده شود و فردا از شفاعت من بهره  که آمرز یارت نکند، مگر آن  قبر مرا ز

این را شیخ شعیب حریفیش )الّروض الفائق: 138/2 ]ص381[( آورده و در همین مضمون 

سروده است:
کند، فردای قیامت به شفاعت دست یابد. هرکه قبر محّمد را زیارت 

کن، ای سرودخوان من! که نام و حدیثش را تکرار  تو را به خدا 

کن تا هدایت یابی! و درود خویش را همواره آشکارا روانۀ او 

او است پیامبر مصطفی، صاحب بخشش و عطای سرشار.

کند. که همگان را از هراس بزرگ روز قیامت شفاعت  او است 

گوارا دارد. در آن روز، حوضی ویژه با آبی 

که ستارۀ قطبی می درخشد، درود پروردگار ما بر او باد! مادام 

)21(
کـه دارای  از رسـول خدا؟ص؟ بـا سـند مّتصـل روایـت شـده اسـت: »هـر یـک از اّمـت مـن 

یـارت نکنـد، ]نـزد خداونـد[ عـذری نـدارد.« گشـایش باشـد و مـرا ز

ایـن را شـیخ عبدالّرحمـان شـیخ زاده )مجمـع األنهـر فـی شـرح ملتقـی األبحـر: 157/1( روایـت 

نمـوده و آن را از دلیل هـای خدشـه ناپذیر ایـن بـاب دانسـته اسـت.

)22(

یـارت  کـس قبـر رسـول خدا؟ص؟ را ز از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ روایـت شـده اسـت: »هـر 

گیـرد.« کنـد، در جـوار او جـای 
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کـرده؛  یـخ مدینـة دمشـق: 406/2[ بـا ذکـر سـند روایـت  کر ]مختصـر تار ایـن حدیـث را ابن عسـا

که در نیل األوطار شوکانی )326/4 ]109/5[( آمده است. چنان 
کنی!« ]کهف/6[ ک  گر به این سخن ایمان نیاورند، خود را از اندوه ها »شاید تو بر پِی آنان، ا

کدام سخن بعد از آن ایمان خواهند آورد؟« ]اعراف/185[ »پس به 

ک؟ص؟  سخنان بزرگان مذهب های چهارگانه درباره زیارت پیامبر پا

شامل چهل ]و دو[ سخن

1. ابوعبـداهلل حسـین بـن حسـن حلیمـی جرجانـی شـافعی )د.403( )المنهـاج فـی شـعب 

یـارت  گویـد: »و اّمـا امـروز ز اإلیمـان ]130/2[( پـس از بیـان پـاره ای مـوارد در بزرگداشـت پیامبـر، 

ی از مصداق های بزرگداشت او است.« و

2. ابوالحسـن احمـد بـن محّمـد محاملـی شـافعی )د.425( در الّتجریـد گویـد: »حج گـزار 

یارت قبـر پیامبر؟ص؟ پـردازد.« کـه چـون از اعمـال مّکـه فراغـت یابـد، به ز را مسـتحب اسـت 

گفته اسـت: »پس از حج و عمره،  3. قاضی ابوطّیب طاهر بن عبداهلل طبری )د.450( 

یارت پیامبر؟ص؟ استحباب دارد.« ز

گوید: 4. اقضی القضاة ابوالحسن ماوردی )د.450( )األحکام الّسلطانّیه: ص105 ]109/2[( 

یــارت قبــر  »چــون سرپرســت حج گــزاران در راه بازگشــت شــود، آنــان را از راه مدینــه بــه ز

یــارت  رســول خدا؟ص؟ آوَرد تــا ایشــان، هــم حــّج خانــۀ خــدا؟زع؟ را بــه جــای آورده باشــند و هــم ز

کــه  ی اســت  قبــر رســول خدا را. ایــن بــه ســبب رعایــت احتــرام او و ادای حــّق اطاعــت و

شــریعت  مطلــوب  و  مســتحب  کارهــای  زمــرۀ  در  نیســت،  حــج  واجبــات  از   هرچنــد 

و عبادت های نیکوی حج گزاران است.«

یـارت قبـر پیامبـر؟ص؟ در شـریعت فرمـان داده شـده  گفتـه اسـت: »اّمـا ز ی   همـو در الحـاو

و استحباب دارد.«

ابوعمـران  شـیخ  از  الّطالـب،  تهذیـب  در  )د.466(  صقیلـی  محّمـد  بـن  عبدالحـّق   .5
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را  پیامبـر؟ص؟  می شـمرد:›قبر  ناپسـند  را  سـخن  ایـن  »مالـک  اسـت:  کـرده  حکایـت  مالکـی 

یـارت ]بـا ایـن گونـه تعبیـر[ کاری اسـت که هـر کس خواهـد انجام دهد  یـارت کردیـم‹؛ زیـرا ز ز

یـارت قبـر پیامبـر؟ص؟ واجـب اسـت.« کـه ز گـذاَرد؛ حـال آن  کـس نخواهـد وا و هـر 

یـارت پیامبـر از  کـه ز گویـد: »ایـن بـدان معنـا اسـت  همـو )مدخـل الشـرع الشـریف: 256/1( 

از وجـوب، اسـتحباب مؤّکـد آن اسـت.« سـّنت های واجـب اسـت و مـراد 

ب ]233/1[( 
ّ

6. ابواسـحاق ابراهیـم بـن محّمـد شـیرازی فقیـه شـافعی )د.476( )المهـذ

یـارت قبـر رسـول خدا؟ص؟ مسـتحب اسـت.« گویـد: »ز

گفته  کلودانی فقیه بغدادی حنبلی )د.510( در الهدایه  7. ابوخّطاب محفوظ بن احمد 

است: »چون حج گزار از حج فراغت یابد، زیارت قبر پیامبر؟ص؟ و دو یار وی استحباب دارد.«

گویـد:   )]194/2[ المصطفـٰی  حقـوق  بتعریـف  )الّشـفا  )د.544(  مالکـی  عیـاض  قاضـی   .8

بـدان  کـه  کـه همـگان پذیرفته انـد و فضیلتـی اسـت  قبـر پیامبـر؟ص؟ سـّنتی اسـت  یـارت  »ز

گفتـه اسـت: تشـویق شـده اسـت.« آن گاه، پـاره ای از حدیث هـای ایـن بـاب را برشـمرده و 

گوید:›آن چه همواره شایسـتۀ حج گزار اسـت، چنین اسـت:  »اسـحاق بن ابراهیم فقیه 

یـارت  ی آوردن بـه نمـاز در مسـجد رسـول خدا؟ص؟؛ تبـّرک جسـتن بـه ز یـارت1 در مدینـه و رو ز

کـه پیامبـر نشسـته و دسـت کشـیده و پای نهاده، و نیز سـتونی که  روضـه و منبـر و قبـر و آن جـا 

ی، و همچنین کسـانی  بـدان تکیـه مـی داده و مـکان فـرود آمدن جبرئیل برای آوردن وحی بر و

که با آمدن به این مسـجد مایۀ رونق آن شـده و بدین سـوی  از صحابه و پیشـوایان مسـلمانان 

آمده اند؛ و عبرت جستن از همۀ این ها.‹«

گویـد: »مالـک و شـافعی و ابوحنیفـه و احمـد بـن  9. ابن هبیـره )د.560( در اّتفـاق األئّمـه 

یـارت پیامبـر؟ص؟ مسـتحب  کـه ز حنبـل _ خـدای تعالـی بـر ایشـان رحمـت آوَرد! _ هم باورنـد 

اسـت.« )مدخـل الشـرع الشـریف تألیـف ابن حـاج: 256/1(

کـه  کـرده  ـف از نسـیم الریـاض فـی شـرح الّشـفا تألیـف خفاجـی ]515/3[ یـاد 
ّ
1. در متـن، کلمـۀ »ِمـْزَور« آمـده و جنـاب مؤل

یـارت اسـت. )م.( ایـن کلمـه مصـدر میمـی بـه معنـای ز
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بابـی  کـن  األما أشـرف  إلـی  کن  الّسـا الغـرام  مثیـر  در  )د.597(  ابن جـوزی حنبلـی  10. حافـظ 

زمـرۀ  در  کـه  را  انـس  و  ابن عمـر  حدیـث  دو  و  نمـوده  منعقـد  پیامبـر؟ص؟  قبـر  یـارت  ز در بـارۀ 

اسـت. آورده  شـد،  یـاد  آن هـا  از  بـاب  ایـن  حدیث هـای 

11. ابومحّمـد عبدالکریـم بـن عطـاءاهلل مالکی )د.612( در المناسـک گوید: »فصل: چون 

کاری نمی مانـد جـز درآمـدن بـه  گونـۀ مشـروع پایـان پذیرفـت، از آن پـس  حـج و عمـره ات بـه 

کنـار ایشـان و سـالم  کـردن در  گفتـن بـر پیامبـر؟ص؟ و دعـا  مسـجد رسـول خدا؟ص؟ بـرای سـالم 

یـارت قبرهـای صحابـه و تابعیـن در آن جـای و نیـز  ی و درآمـدن بـه بقیـع و ز دادن بـه دو یـار و

کارها توانا باشـد، ترک آن ها  که بدین  کس را  گزاردن در مسـجد رسـول خدا؟ص؟. پس آن  نماز 

روا نیسـت.«

12. ابوعبداهلل محّمد بن عبداهلل بن حسـین سـامری حنبلی، معروف به ابن ابی  سـنینه 

بـه مدینـۀ رسـول؟ص؟  گویـد: »چـون  یـارت قبـر رسـول؟ص؟  ز بـاب  المسـتوعب، در  )د.616( در 

یارت  کـه غسـِل درآمدن بـدان مکان را به جـای آوَرد.« سـپس آداب ز  درآیـد، مسـتحب اسـت 

گفتن و دعا و بدرود را برشمرده است. و چگونگی سالم 

در  )د.620(  حنبلـی  مقدسـی  قدامـۀ  بـن  احمـد  بـن  عبـداهلل  موّفق الّدیـن  شـیخ   .13

یـارت قبـر پیامبر؟ص؟ مسـتحب اسـت.« سـپس دو حدیـث ابن عمر و  المغنـی1 گویـد: »فصـل: ز

کرده است. ابوهریره را از طریق دارقطنی و احمد یاد 

ی شـافعی )درگذشـتۀ حدود 677( )المنهاج ]511/1[( _ چاپ شـده  14. محیی الّدین نوو

گفته اسـت: »پس از پایان یافتن حج، نوشـیدن آب زمزم  در حاشـیۀ شـرحش، المغنی: 494/1( _ 

یارت قبر رسول خدا؟ص؟ از سّنت ها است.« و ز

15. نجم الّدیـــن بـــن حمـــدان حنبلـــی )د.695( در الّرعایــــة الکبـــری فـــی الفـــروع الحنبلّیـــه 

ــر پیامبـــر؟ص؟  ــه قبـ کـ ــه از اعمـــال حـــج فراغـــت یابـــد، ســـّنت اســـت  کـ کـــس  ــرای آن   گویـــد: »بـ

کـه شـیخ ابوالقاسـم عمـر حنبلـی )د.334(  کتـاب شـرح مختصـر الخرقـی فـی فـروع الحنابلـه ]588/6[ اسـت  1. ایـن 
کـه بـدان اعتمـاد می ورزنـد. کتاب هـای حنبلیـان اسـت  نگاشـته اسـت. ایـن شـرح از بزرگ تریـن 

111/5

)168)



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 164

گـــر خواهـــد، ا کنـــد و  پـــس از حـــج چنیـــن  گـــر خواهـــد  ا کنـــد.  یـــارت  ز یـــارش؟امهضر؟ را   و دو 

 پیش از آن.«

16. قاضـی حسـین در الّشـفاء گفتـه اسـت: »چـون از حـج فراغـت یابد، سـّنت اسـت که 
کنـد؛ سـپس از آب زمـزم بنوشـد؛ و آن گاه، بـه مدینـه درآیـد و قبـر  نـزد ›ملتـزم‹ بایسـتد و دعـا 

یـارت نمایـد.« پیامبـر؟ص؟ را ز

»چـون  اسـت:  گفتـه  الغایـة  در  )د.710(  حنفـی  سـروجی  احمـد  ابوعّبـاس  قاضـی   .17

یارت  حج گـزاران و عمره گـزاران از مّکـه بازگردنـد، بایـد به شـهر رسـول خدا؟ص؟ روند و قبـر او را ز

کـه بیـش از همـۀ تالش هـا مایـۀ توفیـق اسـت.« کـه ایـن از جملـۀ کارهـای نیکـی اسـت  کننـد؛ 

18. امــام الگــو، ابن حــاج محّمــد بــن محّمــد عبــدری قیروانــی مالکــی )د.737( )مدخــل 

گوید: یــارت قبــور: 257/1(  الشــرع الشــریف: فصــل ز

»و اّمـا حضـرات بلندرتبـۀ پیامبـران و رسـوالن _ سـام و صلـوات خداونـد بـر همـۀ ایشـان بـاد! _ زائر 

ی می نهـد و از جای هـای دور بـه قصـد آنـان حرکـت می کنـد و چون بدیشـان  بـه سـوی آنـان رو

نیازمنـدی  و  بینوایـی  و  فقـر  و  بیچارگـی  و  فروشکسـتگی  و  خـواری  جامـۀ  در  بایـد   رسـد، 

و درماندگـی و خضـوع درآیـد و دل و جانـش نـزد ایشـان حضـور یابـد و بـا چشـم جـان، نـه بـا 

کـه ایشـان فرسـودگی و فنـا و دگرگونـی نپذیرنـد. سـپس بایـد خدای  چشـم سـر، آنـان را بنگـرد؛ 

کنـد و بـر آن رسـوالن درود فرسـتد و بـرای اصحابشـان  کـه شایسـته اسـت، سـتایش  را چنـان 

کـه تـا روز قیامـت راه ایشـان را بـه نیکویـی پـی  کسـانی  خشـنودی حـق طلبـد و آن گاه، بـرای 

گیرنـد، رحمـت خواهـد. از آن پـس، نـزد خـدای تعالـی بـه ایشـان توّسـل جویـد تـا نیازهایـش 

یـده شـود؛ و از آنـان فریادرسـی خواهـد و نیازهایـش را از ایشـان  گناهانـش آمرز گـردد و  بـرآورده 

کـه بـه برکـت آنـان، نیـازش برآورده شـود و این را با اعتقاد نیکـوی قوی باور  جویـد و یقیـن ورزد 

داشـته باشـد؛ زیرا ایشـان دری گشـاده به سـوی خداوندند و سـّنت خدای _ سـبحانه و تعالی _ بر 

کـه  کـه نیازمندی هـا را بـه دسـت آنـان و بـه سـبب ایشـان بـرآورده سـازد. هـر  ایـن جریـان یافتـه 

گناهـان  آمـرزش  و  نیازهـا  و  دهـد  سـالم  دور  از  ایشـان  بـر  یابـد،  دسـت  آنـان  مـزار  بـه   نتوانـد 
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کریمند  که ایشـان سـرورانی  کند؛  که خواهان آن اسـت، یاد  و پوشـش عیب ها و جز این ها را 

ی بـه سویشـان  کـه از ایشـان چیـزی خواهـد و بدانـان توّسـل جویـد و رو کـس را  کریمـان آن  و 

کند و به درگاهشان پناه آوَرد، پاسِخ رّد نمی دهند.

که بر ایشان سالم و درود باد! ...  یارت همۀ پیامبران و رسوالن  این بود سخن در باب ز

پسین _ صلوات و سام خدا بر وی باد!  یارت سرور مردمان نخستین و باز فصل: و اّما در بارۀ ز

_ پـس همـۀ آن چـه در زمینـۀ فروشکسـتگی و خـواری و بیچارگـی یـاد شـد، چندیـن برابر آن در 

که شفاعتش پذیرفته شود و رد نگردد و هر  ی صادق است؛ زیرا او شفاعتگری است  باب و

که  کام نشـود؛ چرا  ی آوَرد و به سـاحتش فرود آید و از او یاری و فریادرسـی جوید، نا که بدو رو

کمال و صاحب جمال ُملک هسـتی اسـت ... پس هر  ی _ علیه الّصاة و الّسـام _ قطب دایرۀ  و

 که بدو توّسل جوید و از او فریادرسی خواهد یا نیازهایش را از او طلب نماید، پاسخ رد نشنود 

که داده اند. که دیده اند و خبرهایی  گواه آنان  کام نگردد؛ به  و نا

ی _ علیه الّصاة و الّسـام _ رود، به ادب بسـیار نیازمند اسـت. دانشـوران  یارت و که به ز  آن 

ی _ علیه الّصاة و الّسام _ بیند،  ی و که زائر باید خود را پیش رو ما _ خدایشان رحمت کند! _ گفته اند 

ی در حیـات اسـت؛ زیـرا تفاوتـی میـان مـرگ و زندگـی او نیسـت. یعنـی در هـر دو  کـه و گویـی 

گاه  حال، اّمتش را می بیند و به احوال و نّیت ها و قصدها و آن چه در خاطرشان می گذرد، آ

ی  ی پوشـیده نیسـت ... پس توّسـل بـه و اسـت. او این هـا را بـه روشـنی می بینـد و هیـچ بـر و

 _ علیـه الّصـاة و الّسـام _ جایگاهـی بـرای افکنـدن بارهـای گناهـان و سـنگینی های معصیت ها 

و خطاهـا اسـت؛ زیـرا برکـت و بزرگـی شـفاعت او _ علیـه الّصـاة و الّسـام _ نـزد پـروردگارش چنـان 

از همـه  ی  کـه شـفاعت و از آن بزرگ تـر نیسـت؛ چـرا  گناهـی در سـنجش،  کـه هیـچ  اسـت 

کـه  ی رود، بایـد شـادمان باشـد؛ و آن  یـارت و کـه بـه ز گناهـان بزرگ تـر اسـت. بدیـن سـان، هـر 

یارتـش نیامـده، بایـد نـزد خـدای تعالـی، پیامبرش _ علیه الّصاة و الّسـام _ را شـفیع قرار دهد  بـه ز

کنـد. ی  یـارت[ بـه درگاه او رو و ]بـرای توفیـق یافتـن بـه ز

کام مگردان؛ آمین رّب العالمین! (170(بارخدایا! ما را به حّق حرمت وی نزد خویش، از شفاعتش نا



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 166

کام است. آیا نشنیده است این سخن خدای؟زع؟  که جز این باور داشته باشد، نا و هر 

نـزد تـو می آمدنـد و از خـدا آمـرزش می خواسـتند  کردنـد،  بـر خـود سـتم  کـه  آنـان، هنگامـی  گـر  ا را )؟(:›و 

و پیامبـر بـرای آنـان آمـرزش می خواسـت ]هرآینـه خـدای را توبه پذیـر و مهربـان می یافتنـد[.‹ ]نسـاء/64[ 

و  توبه پذیـر  را  توّسـل جویـد، خـدای  او  بـه  و  بایسـتد  آسـتانش  و در  رود  ی  نـزد و کـه  پـس هـر 

کـه وعـدۀ خویـش را بـه جـا نیـاوَرد، و او  کـه خداونـد منـّزه اسـت از آن  مهـرورز می یابـد؛ چـرا 

از او نیـاز  ی رود و در آسـتانش بایسـتد و  نـزد و کـس  کـه هـر  سـبحانه و تعالـی _ وعـده فرمـوده   _

کـه در آن شـّک  خواهـد و از پـروردگارش آمـرزش جویـد، توبـه اش را بپذیـرد. ایـن چیـزی اسـت 

کامـی  کننـدۀ دیـن و عنادورزنـده بـا خـدا و رسـولش؟ص؟؛ و از ایـن نا و تردیـد نـورزد، مگـر انـکار 

بـه خداونـد پنـاه می جوییـم!«

پیامبـر  یـارت  ز در بـارۀ  ُپربـار  کتابـی  )د.756(  شـافعی  سـبکی  تقّی الّدیـن  شـیخ   .19

بزرگـوار، دارای 187 صفحـه در پاسـخ بـه ابن تیمّیـه تألیف نموده و آن را چنین نامیده اسـت: 

کتاب، بسـیاری از حدیث های این باب را آورده  ی در این  یارة خیر األنام.« و  »شـفاء الّسـقام فی ز

یـارت پیامبـر را  کـه ز گشـوده  گفتـار دانشـوران مذهب هـای چهارگانـه  و سـپس بابـی در زمینـۀ 

یارة  ی )شـفاء الّسقام فی ز مسـتحب شـمرده اند و آن را پذیرفتۀ همۀ مسـلمانان دانسـته اسـت. و

گوید: خیـر األنـام: ص48 ]ص64[( 

»بـا دانسـتِن اجمـاع دانشـوران مذهبمـان و دیگـر عالمـان، بـر ایـن مطلـب، نیـاز نیسـت 

یارت قبـر پیامبر؟ص؟ از  کـه سخنانشـان را در ایـن زمینـه پژوهـش کنیـم. حنفیـان گفته انـد که ز

بـن مکـرم  ابومنصـور محّمـد  بـه درجـۀ وجـوب اسـت.  نزدیـک  و  کارهـای مسـتحب  برتریـن 

کرمانـی در المناسـک؛ عبـداهلل بـن محمـود بن بلدجی در شـرح المختار؛ و ابولیث سـمرقندی در 

باب ادای حج از فتاوای خویش، بدین مطلب تصریح نموده اند.«

گذشتگان  از  کسی  در بارۀ  گفته است: »چگونه می توان  )همان: ص59 ]ص79[(  همو 

یارت مصطفی؟ص؟ را منع نموده باشد، حال آن که همۀ ایشان بر ]استحباب[  تصّور نمود که ز
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یارت  یارت دیگر مردگان اجماع دارند؟ این مطلب و حدیث ها و خبرهای رسیده در بارۀ ز ز

کرد.« ایشان را یاد خواهیم 

که دانشوران  ی نقل نموده  ی )همان: ص61 ]ص82[( از قاضی عیاض و ابوزکرّیا نوو  نیز  و

یارت اجماع نموده اند. و مسلمانان بر استحباب ز

گفته است: همچنین او )همان: ص62 ]ص85[( 

ی سـزاوارتر  یـارت قبـر و کسـانی جـز پیامبـر؟ص؟ مسـتحب باشـد، ز یـارت قبـر  گاه ز »هـر 

آن  ایـن دو  گویی:›تفـاوت  گـر  ا اسـت.  واجـب  بزرگداشـتش  و  ی دارای حـق  زیـرا و اسـت؛ 

یم تا برایشـان آمرزش  یارتشـان می رو کـه کسـانی جـز پیامبـر، به آمـرزش نیازمندند و به ز اسـت 

یـارت مـردگان بقیـع چنیـن می کـرد؛ اّمـا پیامبـر؟ص؟  کـه رسـول خدا؟ص؟ در ز خواهیـم، چنـان 

یـارت آن حضـرت؟ص؟ بـرای بزرگداشـت او و تبـّرک  از آمـرزش بی نیـاز اسـت.‹ پاسـخ دهم:›ز

که نثار او می کنیم، رحمت  که به سـبب درود و سـالمی  ی اسـت و نیز برای آن  جسـتن به و

ی درود و سالم فرستیم و از خدا بخواهیم  یم بر و که وظیفه دار گردد؛ همان سان  نصیب ما 

کـه می دانیـم بـدون درخواسـت مـا  کـه او را وسـیلۀ شـفاعت قـرار دهیـم و چیزهایـی جـز ایـن 

کارهـا رهنمود بخشـیده تا  نیـز بـرای آن حضـرت؟ص؟ فراهـم اسـت، اّمـا پیامبـر؟ص؟ مـا را بدیـن 

ی، خـود را در معـرض رحمتـی قـرار دهیم که خداونـد آن رحمت  بـا دعـای خویـش در حـّق و

را رهـاورد ایـن دعا سـاخته اسـت.‹

گـر گویی:›تفـاوت دیگـر آن اسـت که در بارۀ کسـانی جز پیامبر، بیـم چیزی نمی رود  نیـز ا

کـه در بزرگداشـتش  کـرد؛ اّمـا در بـارۀ قبـر  آن حضـرت؟ص؟ ایـن بیـم مـی رود  کـه بایـد از آن پرهیـز 

گویم:›از این سـخن، موی بر بدن راسـت می شـود  گردد و به پرسـتش او بینجامد.‹  افراط روا 

کـه نادانـان از آن فریفتـه گردنـد، آن را یـاد نمی نمودم؛ زیرا در این سـخن، با  گـر بیـم نداشـتم  و ا

یـدن بـه اندیشـه های تبـاه خیال آلود، تـرک و وانهادن آن چیزی اسـت که دلیل های  دسـت یاز

شرعی بر آن داللت کرده اند. چگونه می توان با چنین پنداری که نه کتاب بدان گواهی دهد 
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ی  یارت نمایید.” و این سخن و و نه سّنت، این سخن پیامبر؟ص؟ را تخصیص زد:“قبرها را ز

یـارت کنـد، شـفاعت مـن بایسـتۀ او اسـت.” و با اجماع پیشـینیان  کـه قبـر مـرا ز  را وانهاد:“هـر 

و پسینیان مخالفت نمود؟‹

گردد  سجده گاه  قبرش  که  این  از  است  پیامبر  نهی  آن  خالف  به  مطلب  این   البّته 

نزد  از  که  را نرسد  که در بارۀ آن نهی رسیده و ما  از آن پرهیز می نموده اند؛ چرا  نیز  و صحابه 

نداده،  رخصت  بدان  خدا  را  چه  آن  دین  از  که  است  شریکانی  را  آنان  برسازیم:›آیا  خویش احکامی 

که زیارت قبر پیامبر؟ص؟ را منع نماید، چیزی از دین  برایشان آیینی نهاده اند؟‹ ]شورا/21[ پس هر 

گر باب  برساخته که خداوند آن را اجازت نفرموده و گفتار چنین کسی را باید به وی بازگرداْند. ا

این پندار تباه را بگشاییم، باید بسیاری از کارهای مستحب، و بلکه واجب، را رها سازیم!

کـه بـه ضـرورت از دیـن برآیـد، و سـیرۀ صحابـه و تابعیـن  سراسـر قـرآن و نیـز اجماعـی 

کـه بایـد پیامبـر؟ص؟ را بـزرگ  گذشـتگان صالـح نشـان می دهـد  و همـۀ دانشـوران مسـلمان و 

که در قرآن عزیز و سـخنان صریح یا اشـاره وارش  ید. هر  کار اهتمام فراوان ورز شـمرد و در این 

یـدن بـه پیامبـر، تأّمـل نمایـد و در  در وجـوب بزرگداشـت فـراوان و احتـرام بسـیار و ادب ورز

ی بیندیشـد، قلبـش از ایمـان لبریـز گردد و این پنـدار تباه را حقیر  رفتـار ادب آمیـز صحابـه بـا و

بشـمارد و از گوش فـرادادن بـه آن دسـت بشـوید. خـدای تعالـی، خـود، نگاهبـان دیـن خویش 

نمایـد،  گمـراه  خدایـش  کـه  هـر  و  اسـت  راه یافتـه  کنـد،  هدایـت  خدایـش  کـه  هـر  و  اسـت 

ادب ورزی  در  را  مـردم  وظیفـۀ  کـه  دارنـد  وظیفـه  مسـلمانان  دانشـوران  نیابـد.   هدایتگـری 

که با دلیل های شـرعی فراتر رفتن از آن روا نیسـت  و بزرگداشـت و توّقف در حّد و اندازه ای را 

گردد، برای آنان تبیین نمایند. کسی جز خدای تعالی  و درگذشتن از آن ها سبب عبادت 

کـس نتوانـد او را هدایـت  گمراهـی اش را خواهـد، هیـچ  کـه خداونـد  هـر یـک از نادانـان 

کار  کـه ایـن  کنـد  کـه بخشـی از وظیفـۀ بزرگداشـت مقـام پیامبـر را رهـا نمایـد و اّدعـا  کنـد و هـر 

ادب ورزی در حـّق پـروردگار اسـت، بـر خـدای تعالـی دروغ بسـته و فرمـان او در بارۀ رسـوالنش 
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کـه هـر کـس افـراط نمایـد و بـه سـاحت پـروردگار تجـاوز ورزد نیـز بـر  را تبـاه نمـوده؛ همـان سـان 

سـبحانه و تعالـی _ فرمـان  رسـوالن خـدا دروغ بسـته و آن چـه را ایشـان در حـّق پروردگارشـان _ 

کـه فرمـان خـدا از هـر دو سـو پـاس داشـته شـود و در  داده انـد، فروگـذارده؛ و عـدل آن اسـت 

کرد.« که باید از آن پرهیز  کاری بینجامد  که به  یارت مشروع، بزرگداشتی نیست  ز

بـرای  کـه سـفر  ایـن موضـوع  در  گشـوده  بابـی  )همـان: ص75-87 ]ص117-100[(  ی  نیـز و

ی در ایـن بـاب، بـه تفصیـل در ایـن زمینـه  یـارت، مایـۀ نزدیکـی انسـان بـه خداونـد اسـت. و ز

سـخن گفتـه و آن را بـا کتـاب و سـّنت و اجمـاع و قیـاس اثبـات نمـوده و از قـرآن با این سـخن 

کردنـد، نـزد تـو  کـه بـر خـود سـتم  گـر آنـان، هنگامـی  کـرده اسـت: »و ا خـدای تعالـی بـدان اسـتدالل 

می آمدنـد و از خـدا آمـرزش می خواسـتند و پیامبـر بـرای آنـان آمرزش می خواسـت، هرآینه خـدای را توبه پذیر 

ی نیـز  یـارت و و مهربـان می یافتنـد.« ]نسـاء/64[ در ایـن اسـتدالل، او آمـدن نـزد پیامبـر را شـامل ز

کـه میـان زندگـی و مـرگ آن حضـرت؟ص؟ در ایـن بـاب تفاوتـی نیسـت. دانسـته، چـرا 

نیز از سّنت، بدین موارد استدالل نموده است:

کند ... .« یارت  که قبر مرا ز _ سخن عاّم پیامبر؟ص؟: »هر 

یـارت من آید و جـز این،  کـه بـه ز _ ایـن سـخن صریـح در روایـت صحیـح ابن سـکن: »هـر 

کار واندارد ... .« نیـازی دیگـر او را بدیـن 

یـارت قبرهـا. و چون بیرون آمدن بـه راه نزدیک  _ بیـرون آمـدن پیامبـر از مدینـه بـه قصـد ز

کـه پیامبـر؟ص؟ بـه فرمـان خدای  روا باشـد، بـه راه دور نیـز  روا اسـت. در حدیـث صحیـح آمـده 

کـه چگونه مردگان بقیع را سـالم  تعالـی بـه سـوی بقیـع بیـرون می شـد1 و به عایشـه نیز آموخت 
یـارت قبرهای شـهیدان می رفت.2 کـه به ز گویـد. نیـز در حدیـث صحیـح اسـت 

گفته است: ی  سپس و

کـه پیوسـته و هـر سـاله مـردم  »دلیـل چهـارم، اجمـاع پیشـینیان و پسـینیان اسـت؛ چـرا 

1. این روایت را مسلم )الّصحیح ]363/2[( با ذکر سند آورده است.

2. این حدیث را ابوداوود )الّسنن: 319/1 ]218/2[( با ذکر سند آورده است.
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ی می آورنـد. برخـی از مـردم نیـز ایـن کار را پیش  یـارت پیامبـر؟ص؟ رو گـزاردن، بـه ز پـس از حـج 

 از حـج انجـام می دهنـد. ایـن شـیوه را مـا بـه چشـم خـود دیده ایـم و پیشـینیان مـا نیـز دیده انـد 

کردیم. که در باب سوم یاد  کرده اند؛ چنان  گزارش  کهن آن را  و دانشوران از روزگاران 

کار روی می آورنـد و بـه  کـه در آن تردیـد نمـی رود و همـۀ ایشـان بدیـن  ایـن چیـزی اسـت 

یـارت وی، راهـی دراز  سـوی وی فـراز می آینـد، هـر چنـد مدینـه در راهشـان نباشـد. آنـان بـرای ز

را می پیماینـد و مـال بسـیار هزینـه می کننـد و جـان خویـش را در ایـن راه می دهنـد؛ بـا ایـن بـاور 

کـه چنیـن جمعّیـت بزرگـی از  کار مایـۀ نزدیکـی بـه خـدا و اطاعـت از او اسـت. ایـن  کـه ایـن 

 خاوران و باختران زمین در طول سـال ها چنین کنند و در میانشـان دانشـوران و صالحان و جز 

کار را بـرای نزدیکـی جسـتن بـه  کـه خطـا باشـد. همـۀ آنـان ایـن   ایشـان باشـند، محـال اسـت 

اسـت  ناتـوان  یـا  بازماَنـد،  کار  ایـن  از  کـه  مسـلمانی  هـر  و  می دهنـد  انجـام   خـدای؟زع؟ 

و یـا امـکان آن برایـش فراهـم نشـده؛ و البّتـه بـه ایـن سـبب انـدوه می خـورد و آرزو می کنـد کـه این 

امـکان برایـش فراهـم گـردد. پـس هـر کـس اّدعـا کنـد کـه ایـن جمعّیـت بـزرگ به خطـا بر ایـن کار 

اجمـاع نموده انـد، خـود بـر خطـا رفته اسـت.«

قریشـی عثمانـی مصـری مراغـی )د.816(  بـن عمـر  بـن حسـین  ابوبکـر  20. زین الّدیـن 

گویـد: ]ص102[(  دارالهجـره  یـخ  تار فـی  النصـرة  )تحقیـق 

یـــارت پیامبـــر؟ص؟ مایـــه ای بـــزرگ بـــرای  کـــه معتقـــد باشـــد ز »هـــر مســـلمان را ســـزا اســـت 

تقـــّرب بـــه خداونـــد اســـت؛ زیـــرا حدیث هایـــی در ایـــن زمینـــه رســـیده و نیـــز خـــدای تعالـــی 

کردنـــد، نـــزد تـــو می آمدنـــد و از خـــدا آمـــرزش  ــر خـــود ســـتم  کـــه بـ ــر آنـــان، هنگامـــی  گـ فرمـــوده اســـت:›و ا

مهربـــان  و  توبه پذیـــر  را  خـــدای  ]هرآینـــه  می خواســـت  آمـــرزش  آنـــان  بـــرای  پیامبـــر  و  می خواســـتند 

ی بـــا مرگـــش پایـــان نپذیـــرد. ایـــن ســـخن  کـــه بزرگداشـــت و می یافتنـــد[.‹ ایـــن از آن رو اســـت 

کـــه آمرزش خواهـــی رســـول بـــرای مـــردم تنهـــا در زمـــان زندگانـــی اش بـــوده و نـــه  پذیرفتـــه نیســـت 

کـــه ایـــن آیـــه  یـــارت؛ زیـــرا یکـــی از پیشـــوایان حق پـــژوه بـــدان چنیـــن پاســـخ داده  هنـــگام ز
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ـــدِن  ـــتگی دارد: آم ـــز بس ـــه چی ـــه س ـــی ب ـــدای تعال ـــِن خ ـــرورز یافت ـــر و مه ـــه توبه پذی ک ـــت دارد  دالل

آنـــان نـــزد پیامبـــر، آمرزش خواهی شـــان، و آمرزش خواهـــی پیامبـــر بـــرای ایشـــان. آمرزش خواهـــی 

ی بنـــا بـــه فرمـــودۀ خـــدای تعالـــی بـــرای همـــگان  پیامبـــر بـــرای همـــۀ مؤمنـــان تحّقـــق یافتـــه؛ زیـــرا و

گنـــاه خـــود1 و بـــرای مـــردان و زنـــان مؤمـــن آمـــرزش بخـــواه!‹ ]محّمـــد/19[  آمـــرزش خواســـته اســـت:›برای 

ـــِر توبه پذیـــری  کـــه ایجاب گ ـــز  ی درآینـــد و آمـــرزش جوینـــد، هـــر ســـه چی ـــزد و ـــان ن گاه آن پـــس هـــر 

دّنّیه تألیف َقْسَطالنی ]572/4[(
ّ
و مهرورزی خدای تعالی است، فراهم آید.« )المواهب الل

 412/2 المصطفـــٰی؟ص؟:  دار  بأخبـــار  الوفـــا  )وفـــاء  )د.911(  ســـمهودی  نورالّدیـــن  ســـّید   .21

گفتـــه اســـت: »و اّمـــا اجمـــاع: دانشـــوران  ]1362/4[( پـــس از برشـــمردن حدیث هـــای ایـــن بـــاب، 

ی  کـــه نـــوو یـــارت قبرهـــا بـــرای مـــردان مســـتحب اســـت؛ چنـــان  کـــه ز اجمـــاع نموده انـــد 

ـــان  ـــارۀ زن ـــه در ب ـــه آن را واجـــب دانســـته اند. البّت کـــرده اســـت. حّتـــی برخـــی از ظاهرّی حکایـــت 

گذشـــت،  کـــه پیش تـــر  گفته هـــای مختلـــف دارنـــد. قبـــر شـــریف پیامبـــر بـــا دلیل هـــای ویـــژه 

یـــارت  کـــه در ز گوید:›بـــه همیـــن ســـبب اعتقـــاد دارم  در ایـــن میـــان امتیـــاز دارد. ســـبکی 

یمـــی در الّتفقیـــه2 فـــی شـــرح  آن حضـــرت؟ص؟ میـــان مـــردان و زنـــان تفـــاوت نیســـت.‹ جمـــال ر

یـــارت زنـــان بیـــرون  گفتـــه اســـت:›قبر پیامبـــر؟ص؟ و دو یـــارش از بحـــث اختالفـــی ز التنبیـــه 

کـــه  ـــان مســـتحب اســـت، چنـــان  ـــرای زن ـــارت ایشـــان ب ی ـــدون هیـــچ اختالفـــی، ز ـــرا ب اســـت؛ زی

کـــه  کـــه بـــرای هـــر حج گـــزار مســـتحب اســـت  مقتضـــای ســـخن ایشـــان در بـــاب حـــج اســـت 

گفتـــه  یـــارت نمایـــد.‹ بدین ســـان، بـــا رهیافتـــی بـــه یـــک نکتـــۀ بکـــر  قبـــر رســـول خدا؟ص؟ را ز

یـــارت ایـــن قبرهـــا بـــرای زنـــان مســـتحب اســـت.‹ ایـــن را یکـــی از  شـــده اســـت:›به اجمـــاع، ز

دانشـــوران پســـین _ یعنـــی دمنهـــورِی بـــزرگ _ بیـــان نمـــوده و قبرهـــای اولیـــا و صالحـــان و 

شهیدان را نیز بدان افزوده است.«

م اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ دارای مقـام عصمـت اسـت؛ پـس در ایـن جـا بایـد گفـت کـه احتماالتـی از ایـن قبیـل مـورد 
ّ
1. مسـل

که پیامبر در آمرزش خواهی، نمونه و الگو باشـد.  گناه، ترک اولی اسـت. دو( مقصود این اسـت  نظر اسـت: یک( مراد از 
سـه( منظـور، گنـاه اّمت در بـارۀ آن بزرگوار اسـت. )م.(

که سهو است. )ن.( کتاب »التقفیه« آمده  2. در متن 
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یـارت، همچـون  کـه سـفر بـه قصـد ز گفتـه  ی بـه تفصیـل در ایـن زمینـه سـخن  آن گاه، و

یـارت، مایـۀ نزدیکـی بـه خـدا اسـت. خـود ز

گوید: دّنّیه ]570/4[( 
ّ
22. حافظ ابوعّباس َقْسَطالنی مصری )د.923( )المواهب الل

یـارت قبـر شـریف  کـه ز یـارت قبـر شـریف و مسـجد واالی پیامبـر: بـدان  »فصـل دوم در ز

ی از برتریـن مایه هـای نزدیکـی بـه خـدا و امیدبخش تریـِن عبادت هـا و راهـی بـه واالتریـن  و

رتبه هـا اسـت. هـر کـس جـز ایـن اعتقـاد ورزد، از رشـتۀ اسـالم گسسـته و بـا خداوند و رسـولش 

و جماعـت دانشـوران برجسـته مخالفـت نمـوده اسـت.

کـه در مدخـل الشـرع الشـریف ]256/1[ از  یکـی از مالکیـان، یعنـی ابوعمـران فاسـی _ چنـان 

اسـت  شـمرده  واجـب  را  پیامبـر  قبـر  یـارت  ز  _ شـده  یـاد  عبدالحـّق  تألیـف  الّطالـب   تهذیـب 

کار سـّنت مؤّکـد اسـت. قاضـی عیـاض ]الّشـفا  کـه ایـن  ی از وجـوب، آن باشـد  و شـاید مـراد و

اجماعـی  سـّنت های  از  پیامبـر  یارت  اسـت:›ز گفتـه   ]194/2 المصطفـٰی:  حقـوق  بتعریـف 

که بدان ترغیب شده اند.‹« مسلمانان و فضیلتی است 

سپس وی پاره ای از حدیث های رسیده در بارۀ زیارت پیامبر؟ص؟ را آورده و گفته است:

ی ]شـرح صحیـح  کـه نـوو یـارت قبرهـا را مسـتحب می داننـد؛ چنـان  »همـۀ مسـلمانان ز

یـارت  ز پـس  شـمرده اند.  واجـب  را  کار  ایـن  ظاهرّیـه  اسـت.  نمـوده  گـزارش   ]41/7 مسـلم: 

گذشـت _ مطلـوب اسـت؛  کـه   پیامبـر؟ص؟ هـم بـه دلیـل عـام و هـم بـه دلیـل خـاص _ چنـان 

یـارت قبرهـا بـه منزلۀ بزرگداشـت اسـت و بزرگداشـت آن حضرت؟ص؟  کـه ز و نیـز بدیـن سـبب 

یارت  آن حضرت؟ص؟ میان  کـه در ز ی، برخـی از دانشـوران گفته انـد  وجـوب دارد. از همیـن رو

یارت  مـردان و زنـان تفـاوت نباشـد، هـر چنـد آن چـه همگان بـر آن اجماع دارند، اسـتحباب ز

قبرهـا بـرای مـردان اسـت و در بـارۀ زنـان نظرهـای مختلـف یافـت می شـود و نظـر مشـهورتر در 

کراهت آن اسـت. مذهـب شـافعی، 

گـزاردن در  یـارت قبـر رسـول خدا؟ص؟ و نمـاز  گوید:›ز کـه از مالکیـان اسـت،  ابن حبیـب 
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کـس دیگـر را از آن بی نیـازی  کـه تـو را و هیـچ  کـه در آن بهـره ای اسـت  ی را وانگـذار؛  مسـجد و

ی  یـارت مسـجد شـریف و کـه همـراه آن، ز کنـد، سـزا اسـت  یـارت او  کـه قصـد ز  نباشـد. و هـر 

و نمـاز در آن را نیـز قصـد نمایـد؛ زیـرا آن یکـی از مسـجدهای سـه گانه اسـت کـه جز بـرای آن ها 

بـار سـفر نبایـد بسـت؛ و ایـن، برتریـِن آن سـه نـزد مالـک اسـت. بـار بسـتن بـه سـوی مسـجدی 

جـز ایـن سـه فضیلتـی نـدارد؛ زیـرا در شـریعت فرمانـی بـرای آن نیامـده و در ایـن زمینـه قیـاس 

کـه شـرافت هـر مکان تنها با نِصّ صریح دانسـته می شـود و نـص فقط در بارۀ  کـرد؛ چـرا  نتـوان 

این سـه مسـجد رسـیده اسـت.‹

در گــزارش صحیــح آمــده کــه عمــر بــن عبدالعزیــز پیکــی را بــرای ســالم دادن بــه پیامبر؟ص؟ 

یــارت وی، مایــۀ نزدیکــی بــه خداونــد اســت؛ زیــرا  کــه ســفر بــرای ز گســیل می کــرد. حاصــل آن 

گــردد؛  کــس آن را نــذر نمــوده باشــد، بــر او واجــب  دلیل هــای عــام آن را دربرمی گیرنــد. و هــر 

یــده اســت. وی  کــه از دانشــوران هم مذهــب مــا اســت، بــدان یقیــن ورز کــه ابن کــج  چنــان 

یــارت قبــر پیامبــر؟ص؟ را نــذر نمایــد، بایــد بــدون احتمــال دیگــری ]در ایــن مســأله[  گوید:›چــون ز

کنــد.‹ ... بــدان عمــل 

شـیخ تقّی الّدیـن ابن تیمّیـه در ایـن زمینـه گفتـاری بس زشـت و شـگفت دارد و بار سـفر 

کار نـه مایـۀ نزدیکـی بـه خـدا،  کـه ایـن  یـارت پیامبـر را منـع نمـوده و بـر آن اسـت  بسـتن بـرای ز

یـارة خیـر األنـام بـه پاسـخ او  بلکـه ضـّد آن اسـت. شـیخ تقّی الّدیـن سـبکی در شـفاء الّسـقام فـی ز

برخاسـته و دل هـای مؤمنـان را شـفا بخشـیده اسـت.«

فــی  المطالــب  )أســنی  انصــاری شــافعی )د.925(  ّیــا  زکر ابویحیــی  23. شــیخ اإلســالم 

ــن مقــری یمنــی: 501/1(  أحادیــث مختلفــة المراتــب شــرح روض الّطالــب تألیــف شــرف الّدین اســماعیل ب

گفتــه اســت: »ســپس مــزار پیامبــر؟ص؟ را  کــرده و  کارهــای مســتحب بــرای حج گــزار را یــاد 

یــارت می نمایــد و او و دو یــارش را در مدینــۀ مشــّرفه ســالم می گویــد.« آن گاه، پــاره ای از  ز

یارت را برشمرده است. دلیل های آن و نیز شماری از آداب ز
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یارة القبر المکّرم _ چاپ  24. ابن َحَجر َهیَثمی مّکی شافعی )د.973(1 )الجوهر المنّظم فی ز

گفته  پیامبر،  قبر  یارت  ز بودن  بر مشروع  برشمردن چند دلیل  از  1279 در مصر_ : ص12( پس 

یارت  گویی:›چگونه بر مشروعّیت این ز گر   است: »و از جملۀ آن دلیل ها، اجماع است. ا

که  که ابن تیمّیه  و سفر برای آن و تالش به این منظور، اجماع را حکایت می نمایی، حال آن 

که سبکی آن را به خِطّ خوِد  از حنبلی های متأّخر بوده، مشروعّیت آن را انکار نموده، چنان 

که  کشانده، با دلیل هایی  ی دیده است؟‹ _ ابن تیمّیه دلیل آوری بر این مطلب را به درازا  و

یارت،  که سفر برای این ز گوش ها آن را نمی پذیرند و طبع ها از آن بیزارند؛ و حّتی اّدعا نموده 

به اجماع باطل است و در آن، نماز شکسته نگردد و همۀ حدیث های رسیده در این باب 

کرده اند. _ ی  ی نیز از او پیرو ساختگی است؛ و برخی از هم مذهباِن پس از و

گـردد یـا در یکـی از امـور دیـن، بـر او تکیـه شـود؟  گویم:›ابن تیمّیـه کیسـت تـا بـه او توّجـه 

کـه سـخنان  گروهـی از پیشـوایان _ همانـان  کـه  گونـه اسـت  کـه او همـان  آیـا جـز ایـن اسـت 

کـِی لغزش هـا  گرفته انـد تـا عیبنا ی را بـه اشـکال و سـرزنش پـی   تبـاه و دلیل هـای بی رونـق و

ی  و زشـتِی پندارهـا و نادرسـتی هایش را آشـکار نموده انـد _ همچـون عـّز بـن جماعـه، در بارۀ و

گمـراه نمـود و بـه بیراهـه کشـانید  کـه خـدای تعالـی او را  چنیـن گفته انـد)؟( :“بنـده ای اسـت 

ی افترازنـی و دروغ گویـی،  و جامـۀ خـواری بـر تنـش پوشـانید و بـه سـقوطش افکْنـد و از نیـرو

گردانیـد.”  کامـی اش  کـه برایـش خـواری در پـی آوْرد و مسـتوجب نا ی را در جایـی نشـانید  و

کـه همـگان بـر بزرگـواری و اجتهـاد و راسـتی و امامتـش  و نیـز شـیخ اإلسـالم و دانشـوِر مردمـان 

ی نوشـته ای  وانـش را پـاک و قبـرش را تابنـاک فرمایـد! _ در رِدّ و هم باورنـد، یعنـی تقـی سـبکی _ خداونـد ر

کـرد و در آن، بـه نیکـی و درسـتی مطالـب سـودمند آوْرد و بـا حّجت های خیره  مسـتقل فراهـم 

کننـده اش راه درسـت را آشـکار نمـود.‹

که[ آن چه از ابن تیمّیه ]سـرزد و[ یاد شـد، هر  این سـخن را بگیر ]داشـته باش[؛ و ]بدان 

کـه وفـات وی در 23 رجـب سـال 974 رخ داده و تنهـا شـوکانی در البـدر الّطالـع، سـال وفـات او را 973  1. مشـهور اسـت 
دانسـته اسـت. )غ.(
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کـه هرگـز عفـو کردنـی نیسـت و مصیبتـی اسـت که شـومی اش تا همیشـه  چنـد لغزشـی اسـت 

هـوس  و  نفـس  کـه  اسـت  کسـی  همـان  او  زیـرا  نیسـت؛  شـگفت  ی  و از  می یابـد،   اسـتمرار 

که همراه مجتهدان  ی آراسـته و چنین وانمودش نموده  و شـیطانش ]این سـخنان را[ برای و

کـه در  کـه زشـت تریِن عیب هـا را آورده، چـرا  تیـری بـه هـدف می افکَنـد؛ و آن بینـوا درنیافتـه 

مسـأله های فـراوان بـا اجمـاع ایشـان بـه مخالفـت برخاسـته و در برابـر پیشوایانشـان، به ویـژه 

ک خدای  کـه بـه پیشـگاه پـا خلفـای راشـدین، اعتراض هـای سسـت مشـهور نمـوده؛ چنـدان 

کـه از هـر کاسـتی منـّزه و درخـوِر هـر کماِل واال اسـت _ نیز دسـت افکنـده و مطالب  سـبحان _ 

کـه خداونـد  یـده، بـا ایـن اّدعـا  گـران و سـنگین بـه او نسـبت داده و حریـم بزرگـی اش را بردر

کـرده   دارای جهـت و جسـم اسـت؛ و ایـن سـخن را بـر منبرهـا بـرای عمـوم مـردم آشـکارا بیـان 

کـه  گمـراه شـمرده؛ تـا آن جـا  کـه را از پیشـینیان و پسـینیان بدیـن بـاور معتقـد نباشـد،  و هـر 

ی را بـه قتـل رسـاَند یـا  کـه و کـم را واداشـتند  دانشـوران روزگارش در برابـر او بـه پـا خاسـتند و حا

و آن  تـا درگذشـت  افکنـد  بنـد  را در  او  نیـز  کـم  پـس حا گیـرد.  زیـر چیرگـی  و  افکَنـد  بنـد  در 

او  پشـتیبانی  بـه  پیروانـی  سـپس  رفـت.  میـان  از  گمراهی هـا  آن  و  فرونشسـت  بدعت هـا 

کـه خداونـد سرفرازی شـان نـداد و منزلـت و نیرویـی برایشـان پدیـدار نفرمـود؛ بلکه  برخاسـتند 

بر آن ها ُمهر خواری و درماندگی زده شـد و با خشـمی از خدا بازگشـتند؛ زیرا نافرمانی نموده، 

از حد درمی گذشتند.«

 357/1 المنهـاج:  شـرح  المحتـاج  )مغنـی  )د.977(  ِشـْربینی  خطیـب  محّمـد  شـیخ   .25

یـارت مکان هایـی جـز قبـر سـرور پیامبران اسـت؛ اّما  گویـد: »ایـن سـخنان1 در بـارۀ ز  )]365/1[

حّتـی  اسـت.  زنـان  و  مـردان  بـرای  خداونـد  بـه  نزدیکـی  مایه هـای  برتریـن  از  ایشـان  یـارت  ز

دمنهـوری قبرهـای دیگـر پیامبـران و نیـز صالحـان و شـهیدان را بـه آن ملحـق نمـوده؛ و ظاهـر 

پیشـین  دانشـوران  میـان  در  را  نظـر  اسـت:›این  گفتـه  اذرعـی  چنـد  هـر  اسـت،  چنیـن  نیـز 

گـر ایـن سـخن ]= گفتـار دمنهوری[ درسـت باشـد، روا اسـت که  نیافتـه ام.‹ ابن شـهبه گوید:›ا

1. یعنی سخنان در بارۀ مستحب یا مکروه یا حرام و یا مباح بودن زیارت قبرها برای زنان.
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یـارت قبـر پـدر و مـادر و بـرادران و دیگـر خویشـان نزدیـک زن نیـز چنین باشـد؛ زیـرا ادای حق  ز

کسـان ]=  کـه ایـن  خویشـاوندی آنـان رواتـر از ادای حـق صالحـان اسـت.‹ سـزاوارتر آن اسـت 

کراهـت  کـه بـرای  خویشـاوندان[ را بـه آنـان ]= صالحـان[ ملحـق ندانیـم، بـه سـبب دلیلـی 

یارت زنان بیان شد1.« ز

پیامبـر؟ص؟  مـزار شـریف  یـارت  ز اسـتحباب  بیـان  از  پـس   )]512/1[  494/1 )همـان:  همـو 

کـه تنهـا در حـج، در  گفتـه اسـت: »مقصـود آن نیسـت  کـردِن شـماری از دلیل هـای آن،  و یـاد 

یـارت برآیـد؛ زیـرا ایـن کار _ چنـان که گذشـت _ به طور مطلق، خـواه پس از حج یا عمره  پـی ز

یـا پیـش از آن دو و یـا بـدون هیـچ یـک از آن هـا مسـتحب اسـت؛ بلکـه مقصود _ از این سـخن 

یـارت مـزار  ز بـر  کیـد  تأ پایـان دادن اعمـال حـج‹ _  از  گفتـه اسـت:›پس  کـه  ـف ]منهـاج[ 
ّ
مؤل

پیامبـر در حـج و عمـره اسـت، بـه دو سـبب: یکـی آن که بیشـینۀ حج گـزاران از جای های دور 

یـارت پیامبر  کـه چـون بـه مدینـه نزدیک گردنـد، ز ی می آورنـد و زشـت اسـت  بـه خانـۀ خـدا رو

یـارت نکنـد، بـه مـن  کـه حـج بگـزارد و مـرا ز گوینـد؛ و دیگـر بـه دلیـل ایـن حدیث:›هـر  را تـرک 

او  جـز  و   )]14/7[ الرجـال  ضعفـاء  فـی  )الکامـل  ابن عـدّی  را  حدیـث  ایـن  اسـت.‹  یـده  ورز جفـا 

یـارت پیامبـر بـرای حج گـزار بیـش از دیگـران شایسـته  کـه ز آورده انـد و همیـن داللـت می کنـد 

است و برای عمره گزار نیز چنین است.«

گفتــه  26. شــیخ زین الّدیــن عبدالــّرؤوف ُمَنــاوی )د.1031( )شــرح الجامــع الّصغیــر: 140/6( 

یــارت مــزار شــریف پیامبــر؟ص؟ از مایه هــای کمال بخشــی حــج اســت؛ حّتــی صوفیــان  اســت: »ز

ــه ســوی  ــه ســوی قبــر وی، هماننــد هجــرت ب ــزد ایشــان هجــرت ب آن را واجــب می شــمارند و ن

شــخص او در حــال حیــات اســت. حکیــم گوید:›زیارت قبر مصطفی؟ص؟ هجــرِت درماندگان 

ــزا  ــتند، س ــد و بازگش ــده یافتن ــض روح ش ــد و او را قب کردن ــرت  ــوی وی هج ــه س ــون ب ــت؛ چ اس

کـه نازک دلنـد  کننـد و صدایشـان بلنـد شـود؛ چـرا  گریـه و زاری  کـه  یـارت زنـان سـبب می شـود  کـه ز 1� و آن دلیـل ایـن بـود 

ک اسـت؛ چنـان کـه در بـاب گفتـار ابن َحَجـر در بـارۀ  و فـراوان بی تابـی می کننـد. امینـی گویـد: ایـن دلیـل سـخت عیبنـا

یـارت قبرهـا خواهـد آمد. ز
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کننــدۀ  کــه ادا  کام نگــذارد، بلکــه بایســته اســت آنــان را شــفاعتی نمایــد  کــه ایشــان را نــا اســت 

حــق زیارتشــان باشــد.‹«

ــر ایــن  گویــد: »اث کتــاب )ص93( یــاد شــد1،  کــه در همیــن  همــو در شــرح حدیــث نخســت 

کــه از شــفاعت  کــه هــر زائــری بــه طــور مطلــق در حــال اســالم بمیــرد و یــا آن  یــارت یــا آن اســت  ز

کــه ویــژۀ زائــر اســت و بــه دیگــران نمی رســد. ایــن ســخن  پیامبــر برخــوردار شــود؛ شــفاعتی 

کــه شــفاعت را بــه خویــش اضافــه نمــوده، بــرای شرافت بخشــی بــه آن  پیامبر:›شــفاعت مــن‹ 

اســت؛ زیــرا فرشــتگان و انســان های خــاص نیــز شــفاعت می کننــد، اّمــا زائــر بهــره ای خــاص 

از شــفاعت دارد و پیامبــر، خــود، از او شــفاعت می نمایــد. البّتــه ایــن شــفاعت بــه دلیــل 

کــه زائــر پیامبــر در قیــاس بــا دیگــر زائــران عظمــت  منزلــت زائــر، برتــری دارد؛ ]یعنــی از آن جــا 

کــه شــفاعتش نســبت بــه فرشــتگان و دیگــران  بیشــتر دارد، شایســتۀ شــفاعت پیامبــر اســت 

بزرگ تــر اســت.[

27. شـیخ حسـن بـن عّمـار شـرنباللی )مراقـی الفالح بإمـداد الفّتـاح ]ص105[( فصلی در بارۀ 

یـارت پیامبـر؟ص؟ از برتریـن مایه هـای نزدیکـی بـه  گفتـه اسـت: »ز یـارت پیامبـر؟ص؟ گشـوده و  ز

کـه   کارهـای واجـب اسـت؛ چـرا  رتبـۀ  بـه  نزدیـک  و  کارهـای مسـتحب  از نیکوتریـن  و  خـدا 

فرمـوده  و  فراخوانـده  آن  سـوی  بـه  بسـیار  را  مـردم  و  فرمـوده  ترغیـب  بـدان  آن حضـرت؟ص؟ 

یـده اسـت.‹ نیـز   یـارت مـن نیایـد، بـه مـن جفـا ورز گشـایش باشـد و بـه ز کـه دارای  اسـت:›هر 

یـارت کند، شـفاعِت من بایسـتۀ او اسـت.‹ و  کـه قبـر مـرا ز آن حضـرت؟ص؟ فرمـوده اسـت:›هر 

زمـان  در  گویـی  کنـد،  یـارت  ز مـرا  وفاتـم  از  پـس  کـه  اسـت:›هر  فرمـوده  آن حضـرت؟ص؟  نیـز 

زندگـی ام بـه دیـدارم آمـده اسـت.‹ و جـز این ها نیز حدیث هـای دیگر در این باب هسـت. نزد 

پژوهشـگران ثابـت اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ همـواره زنـده و از همـۀ لذت ها و عبادت هـا بهره مند 

کـه شـرافت بهـره وری از مقامـات را ندارنـد، پوشـیده می مانـد.  کسـانی  اسـت؛ اّمـا از دیـدگان 

کـه بـرای زائـر  ـی 
ّ
کل یـارت او و اعمـال جزئـی و  گـزاردن حـِقّ ز کـه بیشـینۀ مـردم از  مـا دیدیـم 

1. یعنی حدیث »من زار قبری وجبت له شفاعتی.« )م.(
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کـه پـس از مناسـک حـج و آداب  سـّنت اسـت، غفلـت می ورزنـد؛ پـس خوشـایند دانسـتیم 

کامل نماییم.« کتاب را  کنیم تا سود این  یارت را یاد  آن، پاره ای از آداب ز

که خواهد آمد. یارت را یاد نموده؛ چنان  ی بسیاری از آداب زائر و ز سپس و

الریـاض  )نسـیم  )د.1069(  مصـری  حنفـی  خفاجـی  شـهاب الّدین  القضـاة  قاضـی   .28

کـه ابن تیمّیـه  کـه ایـن حدیـث1 همـان اسـت  گویـد: »بـدان   فـی شـرح الّشـفا: 566/3 ]514/3[( 

که به سـبب  گفتار  گفتار بس زشـتش واداشـته؛ همان  و همراهانش همچون ابن قّیم را به آن 

گفتـار،  کـرد. او در ایـن  گانـه فراهـم  کافـرش شـمردند و سـبکی در بـارۀ آن نوشـته ای جدا آن، 

یـارت قبـر پیامبـر؟ص؟ و باربسـتن بـرای سـفر بـه آن جـا بازداشـته؛ و آن، چنان اسـت  مـردم را از ز

گوید: کـه شـاعر 
بــر مرکــب اصیــل، بــرای روی آوردن بــه جایــگاه وحــی بــار ســفر بندنــد و بــه آن مایــۀ  امیــد، 

نهایــت خواســت خویــش را دریابنــد.

کــه یادکــردش روا نیســت، بــه حمایــت از توحیــد  کــه بــا خرافه هایــی  ی پنداشــته  پــس و

ــر زبــان نمی رانــد، چــه رســد بــه فاضــل. خــدای تعالــی  کــه خردمنــد ب پرداختــه؛ خرافه هایــی 

از او درگــذرد!

کـه مقصـود از ایـن  و اّمـا ایـن سـخن پیامبر؟ص؟ :›قبـر مـرا عیـد نگیریـد!‹ برخـی گفته انـد 

ی در روز خـاص و بـه شـیوۀ معّیـن اسـت. بعضـی نیـز آن  گـرد آمـدن بـر قبـر و کراهـت  سـخن، 

یـارت قبـر مـن نیاییـد، بلکـه آن را بسـیار  کرده انـد:›در سـال تنهـا یـک بـار بـه ز را چنیـن معنـا 

کار  کـه ایـن حدیـث بـه معنـای بازداشـتن از ایـن  گـر احتمـال دهیـم  کنیـد.‹2 حّتـی ا یـارت  ز

ید  باشـد، بایـد آن را مربـوط بـه حالتـی خاص دانسـت؛ یعنـی: قبر پیامبر را همچون عید نسـاز

کـه در عیدهـا انجـام  کارهایـی جـز آن  کنیـد و  ینـت خـود را آشـکار  کـه نـزد آن مقیـم شـوید و ز

یـارت و سـالم گفتن و دعا آمد و سـپس بازگشـت.« می گیـرد؛ بلکـه بـه مـزار او بایـد تنهـا بـرای ز

1. مقصود، حدیث »بار سفر بستن به سوی مسجدها« است.

2. این معنا را چندین تن از برجستگان اهل سّنت یاد نموده اند.
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گویــد: »مقصود  همــو )همــان: 577/3 ]523/3[( در شــرح حدیــث »قبــر مــرا عیــد نگیرید!« 

گــرد می آینــد. پیش تــر تأویــل ایــن  کــه مــردم  ید  کــه قبــرم را هماننــد عیــد نســاز آن اســت 

کــه در ایــن ســخن، دلیلــی بــرای گفتــار ابن تیمّیــه و جــز او ]هماننــد  حدیــث گذشــت و گفتیــم 

ی اجمــاع نموده انــد و مقتضــای آن، تفســیر  ابن قّیــم[ نیســت؛ زیــرا اّمــت بــر خــالف ســخن و

گرایــش شــیطانی،  کــه ابن تیمّیــه و همراهانــش، بــا  گونــه ای جــز چیــزی اســت  ایــن حدیــث بــه 

کرده اند.« برداشت 

29. شیخ عبدالّرحمان شیخ زاده )د.1078( )مجمع األنهر فی شرح ملتقی األبحر: 157/1( 

یارت قبر پیامبر و سرورمان محّمد؟ص؟ از نیکوترین مستحّبات و بلکه نزدیک به  گوید: »ز

این  از  سخنانی  با  و  نموده  ترغیب  بدان  آن حضرت؟ع؟  خوِد  که  است  واجبات  درجۀ 

کند ... .‹« یارت  که قبر مرا ز قبیل، بسیار به آن فراخوانده است:›هر 

گـر حـج  گفتـه اسـت: »ا کـرده و  ی شـش حدیـث از احادیـث ایـن بـاب را یـاد  سـپس و

کـه انسـان  واجـب باشـد و مدینـۀ منـّوره در راه حج گـزار قـرار نداشـته باشـد، نیکوتـر آن اسـت 

یـارت پیامبـر رود و چـون آن را نّیـت نمایـد، بایـد همـراه آن،  نخسـت حـج بگـزارد و سـپس بـه ز

کنـد.« یـارت مسـجد رسـول خدا؟ع؟ را نیـز نّیـت  ز

آن گاه، بسیاری از آداب زائر را برشمرده است.

حصکفـی  عالءالّدیـن  بـه  معـروف  حصنـی،  محّمـد  بـن  علـی  بـن  محّمـد  شـیخ   .30

حنفـی، مفتـی دمشـق )د.1088( )الـّدّر المختـار فی شـرح تنویـر األبصـار ]ص190[( _ در پایان کتاب 

کـه دارای گشـایش باشـد، مسـتحب  یـارت قبـر پیامبـر؟ص؟ بـرای کسـی   حـج _ گفتـه اسـت: »ز

گـزاْرد؛  گـر حـج واجـب باشـد، نخسـت بایـد حـج   و بلکـه بـه اعتقـاد برخـی، واجـب اسـت. ا

گر  یـارت رود؛ البّته ا گـر حـج مسـتحب باشـد، حج گـزار می تواند نخسـت حج بگـزارد یا به ز و ا

یـارت بـه جـای آوَرد. زائر  کـه در ایـن حـال، الجـرم بایـد نخسـت ز ی نباشـد،  مدینـه در مسـیر و

ی را نیز قصـد نماید.« یارت مسـجد و یـارت قبـر پیامبر؟ص؟ ز بایـد همـراه قصـد ز

)180)

120/5



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 180

31. ابوعبـداهلل محّمـد بـن عبدالباقـی ُزرقانـی مالکـی مصـری )د.1122( )شـرح المواهـب 

یـارت پیامبـر مشـهور و معـروف بـوده و چـون  دّنّیـه: 299/8( گویـد: »در زمـان صحابـۀ بـزرگ، ز
ّ
الل

ی آمد و اسـالم آورد.  کعب االحبار نزد و عمر بن خّطاب با مردم بیت المقدس صلح نمود، 

عمـر شـادمان گشـت و گفت:›آیـا خواهـی که با من به مدینه سـفر کنـی و قبر  آن حضرت؟ص؟ 

گـردی؟‹ گفت:›آری.‹« یـارت او بهره منـد  یـارت نمایـی و از ز را ز

32. ابوالحسـن سـندی محّمـد بـن عبدالهـادی حنفـی )د.1138( )شـرح سـنن ابن ماجـه: 

یـارت پیامبر؟ص؟ از برتریـِن عبادت ها  گوید:›نکتـۀ سـودمند: ز گفتـه اسـت: »دمیـری   )268/2 

کـه  و بزرگ تریـن مایه هـای نزدیکـی بـه خـدا اسـت؛ بـه سـبب ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ :“هر 

گـردد.” _ ایـن حدیـث را دارقطنـی ]الّسـنن: 278/2[  ی  یـارت کنـد، شـفاعتم بایسـتۀ و قبـر مـرا ز

و جـز او1 روایـت نموده انـد و عبدالحـق آن را صحیـح شـمرده اسـت. _ و نیـز بـه سـبب ایـن 

کار  یـارت مـن آیـد و جـز ایـن، نیـازی دیگـر او را بدیـن  کـه بـه ز سـخن  آن حضرت؟ص؟ :“هـر 

گروهـی  را  روایـت  ایـن  باشـم.”  ی  و شـفیع  قیامـت  روز  در  کـه  اسـت  بایسـته  مـرا  وانـدارد، 

آورده انـد، از جملـه حافـظ ابوعلی بن سـکن در کتابش با نام الّسـنن الّصحـاح. اینان دو امامند 

کـه در آن  کسـی اسـت  کـه ایـن دو حدیـث را صحیـح دانسـته اند و سـخن آنـان برتـر از سـخن 

کرده است.‹« خدشه وارد 

گویـد:   )]107/5[  324/4 األوطـار:  )نیـل  )د.1250(  شـوکانی  علـی  بـن  محّمـد  شـیخ   .33

مسـتحب  را  آن  ایشـان  عمـدۀ  اسـت.  گـون  گونا پیامبـر  یـارت  ز در بـارۀ  دانشـوران  »سـخنان 

می داننـد؛ برخـی از مالکیـان و ظاهریـان آن را واجـب می شـمارند؛ و حنفیـان آن را نزدیـک بـه 

واجـب می داننـد. ابن تیمّیـه حنبلـی، نـوادۀ مصّنـف2، معروف به شـیخ اإلسـالم، بر آن اسـت 

کار مشـروع نیسـت.« کـه ایـن 

1. کنز العّمال: 651/16؛ مجمع  الّزوائد: 2/4.)غ.(
2.مقصـود از مصنـف، ابوالبـرکات، عبدالسـالم بـن عبـداهلل، ابـن تیمیـۀ حّرانـی، جـّد احمـد بـن عبدالحلیـم ابـن تیمیـۀ 
حّرانـی، معـروف بـه شـیخ االسـالم، اسـت. شـوکانی، نیـل االوطـار را در شـرح کتـاب ابوالبـرکات با نام المنتقـی من اخبار 

المصطفـی، نگاشـته اسـت.
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ی بـه تفصیـل در بـارۀ ایـن گفته هـا سـخن رانـده و در پایـان گفتـار خویـش آورده  سـپس و

کـه در همـۀ  یـارت، چنیـن دلیـل آورده انـد  اسـت: »همچنیـن معتقـدان بـه مشـروعّیت ایـن ز

کـه  گـون و مذهب هـای مختلـف، همـواره رسـم بـوده  گونا روزگاران، میـان مسـلمانان مناطـق 

یـارت پیامبـر بـه مدینـۀ مشـّرفه نیـز می رفتـه و آن را از  چـون قصـد حـج می نموده انـد، بـه نّیـت ز

کار ایشـان را ناپسـند دانسـته باشـد؛  کسـی ایـن  کـه  کارهـا می شـمرده اند و نقـل نشـده   برتریـن 

و این به منزلۀ اجماع است.«

ــّدّر المختــار: 263/2  ــن عابدیــن )د.1253( )رّد المحتــار علــی ال ــد امیــن ب 34. شــیخ محّم

بــاب 
ّ
کــه در الل یــارت چنــان  گویــد: »ایــن ز ]257/2[( پــس از بیــان عبــارت یــاد شــده در آن، 

یــارت قبــر  آن حضــرت؟ص؟ بــرای زنــان  آمــده، بــه اجمــاع مســلمانان مســتحب اســت ... و آیــا ز

نیــز اســتحباب دارد؟

گر با  که برخی از دانشوران تصریح نموده اند، ا پاسخ درست این است: آری؛ و چنان 

کراهت نیست. اّما بنا بر قول درست تر در مذهب ما که سخن  شروط آن انجام پذیرد، دارای 

یارت قبرها برای همۀ افراد، خواه مرد و خواه زن، ثابت  کرخی و جز او است، رخصت در ز

یارت برای  است؛ پس اشکالی در میان نیست. و اّما بنا بر قول دیگر، باز به استحباب این ز

 _ واجب  برخی،  حّتی  و   _ مستحب  را  آن  مطلق  طور  به  اصحاب  زیرا  یم؛  دار اعتقاد  زنان 

گفته است:›سخن چنین است،  کرده و  باب از این مطلب یاد 
ّ
شمرده اند. صاحب شرح الل

یارة المصطفوّیه تبیین نمودم.‹ نیز خیر رملی در حاشیۀ المنح  الّز الّدّرة المضّیة فی  که در  چنان 

گفته است:›من نیز پشتیبان همین دیدگاهم.‹ البّته عبارت  کرده و  تألیف ابن َحَجر از آن یاد 

باب و الفتح و شرح المختار چنان است که آن را برای کسی که دارای گشایش باشد، نزدیک 
ّ
الل

که  گوید:›نزد این بندۀ ضعیف، عقیدۀ برتر آن است  به واجب شمرده است ... ابن همام 

بدان جا رسد،  کند و چون  نّیت  را   _ الّسالم  و  الّصالة  _ علیه  پیامبر  قبر  یارت  ز زائر فقط  باید 

که در سفر دیگر  که قسمتش نماید  ی را نیز قصد نماید و از خدا بخواهد  یارت مسجد و ز

یارت مسجد را نماید و آن را نّیت کند؛ زیرا بدین سان، بزرگداشت و گرامیداشت  تنها قصد ز
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همین  با  نیز  آوردیم،  آن حضرت؟ص؟  سخن   از  چه  آن  ظاهر  و  گردد  افزون  آن حضرت؟ص؟ 

کار واندارد،  یارت من آید و جز این، نیازی دیگر او را بدین  که به ز عقیده سازگار است:“هر 

که در روز قیامت شفیع او باشم.”‹ مرا بایسته است 

جامی نقل کرده که زیارت را از حج جدا نموده تا زائر در سفر خویش، 
ّ

رحمتی از عارف مال

نّیتی جز آن نداشته باشد و سپس حدیث ›بار سفر نباید بست جز برای مساجد سه گانه‹ را 

آورده و گفته است:›چنان که در احیاء علوم الدین ]219/1[ آمده، معنای آن چنین است که بار 

سفر به مسجدی از میان مساجد، جز همین سه مسجد، نباید بست؛ زیرا این سه از فضیلت 

بیش تر برخوردارند، به خالف مسجدهای دیگر که در فضیلت برابرند. پس این حدیث بدان 

معنا نیست که برای کارهای دیگر، همچون صلۀ رحم و دانش آموختن و زیارت بارگاه هایی 

چون قبر پیامبر؟ص؟ و قبر خلیل؟ص؟ و دیگر پیشوایان، بار سفر بسته نشود.‹«

35. شیخ محّمد ابن سّید درویش حوت بیروتی )د.1276( در حاشیۀ حسن األثر )ص246( 

گوید: »زیارت پیامبر؟ص؟ کاری است مطلوب؛ زیرا وی واسطه میان خدا و خلق است و دیدار 

انکار  را  که این  او در زمان حیاتش است. هر  از وفاتش همانند مهاجرت به سوی  وی پس 

که از  گر به سبب اموری باشد  گر آن را از ریشه منکر باشد، خطایش بزرگ است و ا نماید، ا

نادانان سرمی زند و شایسته نیست، پس باید همین محذور را روشن نمود.«

36. شــیخ ابراهیــم باجــوری شــافعی )د.1277( در حاشــیۀ خویــش بــر شــرح ابن غــزی 

ــارت قبــر  آن حضــرت؟ص؟  ی گفتــه اســت: »ز ــر متــن شــیخ ابوشــجاع در فقــه شــافعی )347/1(  ب

کــه حــج و عمــره نگــزارد؛ ماننــد کســی که پیــش از حج  اســتحباب دارد، هــر چنــد بــرای کســی 

ی  یارت  آن حضرت؟ص؟ به ســوی مدینۀ شــریف رو که به ز کســی  یارت رود. برای  و عمره به ز

که در راه خویش او را بسیار سالم و صلوات فرستد و چون حرم مدینه   آورد، مستحب است 

یــارت او را بهره منــد  کــه بدیــن ز و درختانــش را بینــد، بــدان بیفزایــد و از خداونــد بخواهــد 

ی بپذیــرد.« گردانــد و آن را از و
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کرده است. یارت و عبارات آن را یاد  آن گاه، او بسیاری از آداب ز

کتـاب خویـش کنـز المطالـب  ی شـافعی )د.1303( در  ی حمـزاو 37. شـیخ حسـن عـدو

گفته  یارت پیامبر؟ص؟ آورده و به تفصیل در بارۀ آن سخن  )ص179-239( خاتمه ای در باب ز

و مطلـوب بودنـش را بـه دلیـل کتـاب و سـّنت و اجمـاع و قیاس اثبات نمـوده و در پیرامون بار 

یـارت را  سـفر بسـتن بـرای آن قبـر شـریف بسـیار سـخن رانـده و پـاره ای از آداب زائـر و وظایـف ز

که پیامبر؟ص؟  کرده و در همان )ص195( پس از نقل برخی از احادیث رسـیده در این باب  یاد 

سـالم زائرانش را می شـنود و پاسخشـان می گوید، آورده اسـت:

زائرش،  به سالم  ی  گرامِی و گفتن شخِص  پاسخ  که  یافتی  را دانستی، در این  »چون 

که  ی به غیر زائرانش  که و که در آن تردید نمی رود. تنها اختالف در این است  واقعّیتی است 

او را سالم می گویند نیز پاسخ دهد. پس این ]جواب سالم پیامبر به زائرش[ فضیلت بزرگ 

که هم  که زائران قبر  آن حضرت؟ص؟ از آن بهره می برند و خداوند چنان می کند  دیگری است 

رسول خدا؟ص؟ صدای ایشان را بدون واسطه بشنود و هم خود، سالمشان را پاسخ فرماید. پس 

یارت آن حضرت؟ص؟ درنگ کند  آن کس را که این دو، بلکه یکی از آن ها را بشنود، چگونه در ز

یا در شتافتن برای ایستادن به ادب در حضور آن حضرت؟ص؟ سستی ورزد؟ به خدا سوگند! 

که دوری از خیرها  کسی  کار درنگ ورزد، مگر  که در عین توانایی، در این  کس نیست   هیچ 

با  را  از موعد بزرگ ترین تقّرب ها برایش ثابت و مقّدر شده باشد. خدای تعالی ما  و راندن 

کرم خویش، از این حال در پناه دارد؛ آمین! بخشش و 

کــه  آن حضــرت؟ص؟ همــواره زنــده اســت؛ زیــرا عادتــًا  نیــز از آن احادیــث دانســته می شــود 

کــه شــب و روز بــر او ســالم می دهنــد، تهــی باشــد. مــا  کســی  کــه همــۀ هســتی از  محــال اســت 

کــه آن حضــرت؟ص؟ زنــده اســت و از روزی بهــره می َبــرد  یــم و تصدیــق می کنیــم   بــر ایــن باور

و پیکــر شــریفش را زمیــن نپوســانده و دیگــر پیامبــران _ علیهــم الّصاة و الّســام _ نیز چنین هســتند؛ 

و اجماع مسلمانان بر همین است.«

 38. ســّید محّمــد بــن عبــداهلل جردانــی دمیاطــی شــافعی )د.1307( )مصبــاح الّظــالم 

)184)
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گوید: و بهجة األنام فی شرح نیل المرام: 145/2 ]351/2[( 

کرامت است: که زائر قبر پیامبر؟ص؟ دارای َده  گفته اند  »برخی از دانشوران 

گـردد؛ دو( بـه باالتریـن خواسـته ها دسـت یابـد؛ سـه(  ی عطـا  یـک( واالتریـن رتبه هـا بـه و

ک گاه ها ایمنی  گـردد؛ چهـار( موهبت هـا بـه او بخشـیده شـود؛ پنـج( از هال نیازهایـش بـرآورده 

ی آسـان شـود؛ هشـت( خداوند  گـردد؛ هفـت( مصیبت هـا بـر و ک  یابـد؛ شـش( از عیب هـا پـا

از بالهـا و مصیبت هـا حفظـش فرمایـد؛ نـه( عاقبِت نیـک یابد؛ ده( رحمت پـروردگاِر خاوران 

و باختران شـاملش شـود.

و چه نیکو سروده شده است:
گناهان پیراسته شود! کند و جانش از  که زیارت بهترین انسان  گوارا باد آن را 

ســعادت برای کســی که در مدینه جای گیرد یا آن را زیارت کند، ضمانت شــده اســت.

باری؛ زیارت قبر  آن حضرت؟ص؟ از برترین مایه های اطاعت خدا و واالترین دستمایه های 

نزدیکی به او است؛ چندان که برخی از دانشوران آن را واجب شمرده اند. پس سزاوار است که 

انسان بدین کار سخت بکوشد و در انجام آن تالش نماید و اگر توان دارد، از درنگ کردن در آن 

 بسیار بپرهیزد، به ویژه اگر پس از حج باشد؛ زیرا آن حضرت؟ص؟ بر اّمت خویش حّقی بزرگ دارد 

و اگر یکی از اّمت از دورترین جای زمین بر سر یا چشم خویش به زیارت آن حضرت؟ص؟ آید، 

باز هم حّقی را که پیامبرش بر او دارد، ادا نکرده است. خداوند از سوی مسلمانان، کامل ترین 

پاداش را از آِن وی فرماید!
ک و ســنگ میــان تــو  کــن، هرچنــد خانــه ات بســی دور باشــد و خــا محبــوب خویــش را زیــارت 

و او فاصله اندازد.

که دوستار همیشه و فراوان به زیارت محبوب رود. مبادا دوری راه، تو را از زیارتش بازدارد؛ 

کند، مستحب است که ... .« ی  که به سوی مدینۀ مشّرفه رو کسی  و برای 

یــارت ســرورمان  یــارت و ذکــر ســالم بــر شــیخین و ز آن گاه، بــه تفصیــل در بــارۀ آداب ز
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کــه حــدود ســی جــای  یــارت خفتــگان در بقیــع و مزارهــای مشــهور  فاطمــه ]؟اهع؟[ و نیــز ز

گفتــه اســت. کــرده _ ســخن  کــه او یــاد  هســتند _ چنــان 

ی العنایـه:  39. شـیخ عبدالباسـط ابن شـیخ علـی فاخـوری، مفتـی بیـروت، )الکفایـة لـذو

کاری اسـت  یـارت او  یـارت پیامبـر؟ص؟ اسـت. ز گویـد: »فصـل دوازدهـم در بـاب ز ص125( 

اسـت  مسـتحب  مدینـه  در  یارتـش  ز و  محبـوب؛  بـس  اسـت  مسـتحّبی  و  مطلـوب  بسـیار 

ی. او در حجـرۀ مـزار خویش زنده اسـت و سـالم هر که را  همچـون دیـدارش در زمـان حیـات و

ی بیش از تالش های دیگر، مایۀ رسـتگاری اسـت  یـارت و گویـد، پاسـخ فرمایـد. ز بـه او سـالم 

کیزه تریـِن عبادت هـا اسـت.  کارهـا و پا و مهم تریـن دسـتمایۀ نزدیکـی بـه خداونـد و برتریـِن 

گـردد.‹ معنـای  یـارت کنـد، شـفاعتم بایسـتۀ او  کـه قبـر مـرا ز خـود  آن حضـرت؟ص؟ فرمود:›هـر 

کـه تحّقق و فراهم شـدنش  کـه بـا وعـدۀ راسـت تحّقـق یابد؛ وعده ای  ایـن بایسـتگی آن اسـت 

گـر پـس از پایـان یافتـن حـج ادا  گـزارده شـود؛ اّمـا ا یـارت در هـر زمـان  گریزناپذیـر اسـت. ایـن ز

که از هر چه  یارت نماید، بایسـته اسـت  که قصد این ز گردد، دوست داشـتنی تر اسـت. بر هر 

بـا سـیره و سـّنت های آن حضـرت؟ص؟ ناسـازگار اسـت، توبـه نمایـد.«

کـه در بخـش آداب  یـارت نخسـت را  یـارت و نیـز ز گسـترده از آداب ز سـپس او بخشـی 

کـرده و گفتـه اسـت: »هـر کـس نتوانـد همـۀ این ها را به جـای آورد، بـه پاره ای  خواهـد آمـد، یـاد 

کم ترینـش ایـن اسـت: الّسـالم علیـک یـا رسـول اهلل!« کـه  کتفـا ورزد  از آن ا

آن گاه، زیارت شـیخین را یاد کرده تا آن جا که گفته اسـت: »تبّرک جسـتن به سـتون های 

هشـت گانۀ دارای فضیلت و شـرافت، مسـتحب است: سـتون نمازگاه آن حضرت؟ص؟؛ ستون 

کـه جـای اعتـکاف آن حضـرت؟ص؟  کـه سـتون قرعـه خوانـده می شـود؛ سـتون توبـه  عایشـه؟اهضر؟ 

بـوده اسـت؛ سـتون سـریر؛ سـتون علـی؟ضر؟؛ سـتون ُوفـود ]= هیأت هـای وارد بـر پیامبـر[؛ سـتون 

جبرئیل؟ع؟؛ و ستون تهّجد.«

گوید: 40. شیخ عبدالمعطی سّقا )اإلرشادات الّسنّیه: ص260( 

»زیـارت پیامبـر: هـر گاه حج گـزار یـا عمره گـزار بخواهـد از مّکـه _ خداونـد همـواره گرامـی و 
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بزرگـش دارد! _ بازگـردد، مطلـوب اسـت کـه بـه مدینـۀ منـّوره روی نمایـد تـا از زیـارت وی _ علیـه 

الّصـاة و الّسـام _ بهـره یابـد کـه از بزرگ تریـن مایه هـای نزدیکـی بـه خـدا و برتریـن طاعت ها اسـت و 

بیـش از تالش هـای مـورد تقدیـر، مایـۀ رسـتگاری اسـت. ایـن ویـژۀ حج گـزار نیسـت، اّمـا بـرای او 

تأکیدیافته تـر اسـت. سـزاوارتر آن اسـت کـه هـر گاه زمان گشـاده باشـد، زیارت بر حـج پیش افتد؛ 

زیـرا چـه بسـا مانعـی وی را از ایـن کار بـازدارد. در فضیلـت زیـارت آن حضـرت؟ص؟ حدیث هایی 

رسـیده اسـت؛ از جملـه ایـن سـخن آن حضرت؟ص؟ :›هـر کـه قبـر مـرا زیـارت نمایـد، شـفاعتم 

بایستۀ او است.‹ و سزاوار است که انسان این کار را بخواهد و در انجام آن سخت بکوشد و اگر 

حـّق  زیـرا  نـورزد؛  درنـگ  آن  در  واجـب،  حـج  از  پـس  به ویـژه  دارد،  را  دادنـش  انجـام  تـوان 

آن حضـرت؟ص؟ بـر اّمتش بزرگ اسـت. شایسـته اسـت کـه خواهان این زیـارت، در راه حرکت به 

سـوی مدینه، پیامبر؟ص؟ را بسـیار سـالم و صلوات گوید و چون بدان جا رسـد، مسـتحب اسـت 

که نخست غسل کند و سپس وضو یا تیّمم _ اگر آب نیابد _ نماید.«

یـارت پیامبـر؟ص؟ و شـیخین را  کوتـاه از ز یـارت و عبارت هایـی  آن گاه، پـاره ای از آداب ز

آورده است.

گوید: کوثری )تکملة الّسیف الّصقیل: ص156(  41. شیخ محّمد زاهد 

گذشــت،  کــه  یــارت آن حضــرت؟ص؟ بســیار فــراوان اســت و چنــان  »احادیــث در بــاب ز

گــردآورده اســت. اّمــت نیــز همــواره  ئــی در جــزوه ای طریق هــای آن را  حافــظ صالح الّدیــن عال

کــه ابن تیمّیــه در ایــن زمینــه، از جماعــت  بــر پایــۀ همیــن حدیث هــا عمــل می کرده انــد تــا آن 

کــه از  گفتــه اســت:›ابن تیمّیه  گشــت. علــی قــاری )شــرح الّشــفا ]151/2[(  مســلمانان جــدا 

ــارت پیامبــر؟ص؟ را حــرام شــمرده اســت؛  ی ــرای ز کــه ســفر ب ــده  ی کوتاهــی ورز ــوده،  حنبلیــان ب

یــارت مایــۀ نزدیکــی بــه خــدا  کــه ز گفتــه اســت:“این  کــه  یــده  کــه جــز او نیــز افــراط ورز چنــان 

ی  کفــر و کــه آن را انــکار نمایــد، بــه  اســت، بــه قطــع و ضــرورت از دیــن دانســته می شــود و هــر 

ــر باشــد؛ زیــرا حــرام دانســتن آن  کــه ســخن دوم بــه صــواب نزدیک ت ــه بســا  حکــم شــود.” البّت
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ــر از  کــه ایــن باالت کفــر اســت؛ چــرا  ــودن آن هم داســتانند،  چــه همــۀ دانشــوران در مســتحب ب

کــه همــگان آن را مبــاح می شــمارند.‹ کاری اســت  حــرام شــمردِن 

کینـه ای  یـارت رسـول خدا؟ص؟ بازمی داشـته، نشـانگر  کـه ابن تیمّیـه مـردم را از ز پـس ایـن 

میـان  در  کـه  می شـود  تصـّور  چگونـه  وگرنـه  بـوده؛  رسـول خدا؟ص؟  ضـِدّ  بـر  درونـش  در  نهفتـه 

که آن حضرت؟ع؟ را بنده  یارت و توّسـل شـرک پیش آید؛ مسـلمانانی   مسـلمانان، به سـبب ز

و رسـول خدا می داننـد و بـرای پایـدار داشـتن یـاد ایـن مطلب، هر روز دسـت کم حدود بیسـت 

بـار این را در نمازشـان بیـان می کنند؟

کارهاشـان نهـی نموده انـد و هـرگاه در  دانشـوران همـواره عـوام را از بدعـت ورزی در همـۀ 

یـارت و خـواه جـز آن، ایشـان را بـه سـّنت فراخوانده انـد   کاری بدعتـی از ایشـان سـرزده، خـواه ز

یـارت یـا توّسـل، مشـرک نشـمرده اند. چگونـه  کـه[ در هیـچ زمـان، آنـان را بـه سـبب ز و ]حـال آن 

چنیـن شـود، حـال آن کـه خداونـد ایشـان را از شـرک رهانیـده و ایمان را در قلب هاشـان راه داده 

اسـت  ابن تیمّیـه  نمـوده،  مّتهـم  شـرک  بـه  را  آنـان  سـبب  بدیـن  کـه  کسـی  نخسـتین   اسـت؟ 

کـه از روی خواهش هـای نفسـانی بـرای مبـاح شـمردن امـوال و خـون مسـلمانان  کسـانی   و نیـز 

کـه از امـام ابوالفـاء1 بـن عقیـل حنبلـی  یـده  کردنـد. ابن تیمّیـه از خداونـد بیـم نورز  از او پیـروی 

یـارت پیامبـر؟ص؟ سـفری اسـت حـرام و نمـاز در آن شکسـته نگـردد _  کـه سـفر بـرای ز کـرده   نقـل 

کتـاب الّتذکـرة فـی الفقـه از ابوالفـاء بنگریـد   و ابوالفـاء از چنیـن سـخنی پیراسـته اسـت _ ! بـه 

کـه  یـارت مصطفـی؟ص؟ و توّسـل بـه او عنایـت ورزیـده، چنـان  کـه چـه انـدازه بـه ز و دریابیـد 

مذهب حنبلیان است.«

یـارت پیامبـر؟ص؟  کـه در آن، رفتـن بـه مدینـه و ز کـرده  ی سـخن ابوالفـاء را یـاد  سـپس و

یـارت آن دو  ی و شـیخین و چنـد و چـون ز یـارت و مسـتحب شـمرده شـده و نیـز چگونگـی ز

کـه در بـاال آمـده اسـت. او علـی بـن عقیـل بـن محمـد بغـدادی  1. در متـن، ابـن الوفـاء درج شـده، و درسـت همـان اسـت 
ظفـری اسـت و کتـاب التذکـرة فـی الفقـه از اوسـت. ابـن رجـب در ذیل طبقات الحنفیه، شـرح حال مفصلـی از او آورده 

اسـت. )غ.(
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گـزاردن در آن و همچنیـن رفتـن بـه قبـور شـهیدان  و همچنیـن درآمـدن بـه مسـجد قبـا و نمـاز 

اسـت:  گفتـه  آن گاه  اسـت.  آمـده  ایـن مکان هـا  در  بسـیار دعـا خوانـدن  و  ایشـان  یـارت  ز و 

نسـبت  بـدو  ابن تیمّیـه  کـه  اسـت  چیـزی  خـالف  بـه  ابن وفـاء  عبـارت  عیـن  کـه  »می بینیـد 

می دهـد!«

األربعـه  المذاهـب  علـی  الفقـه  کتـاب  در  مصـر،  در  چهارگانـه  مذهب هـای  فقیهـان   .42

در بـارۀ  و  اسـت  مسـتحّبات  برتریـِن  پیامبـر؟ص؟  قبـر  یـارت  ز کـه  گفته انـد   )]711/1[  590/1(

یـارت  آن، حدیث هایـی رسـیده اسـت. سـپس شـش حدیـث و نیـز پـاره ای از آداب زائـر و ز

کرده انـد. یـاد  را  شـیخین  بـرای  دیگـر  یارتـی  ز همچنیـن  و  رسـول خدا؟ص؟ 
ک راه یافتند و به راه خدای ستوده راهنمایی شدند.« ]حج/24[ گفتار پا »و ایشان به 

سه مسأله

کـه  کـه پیشـوایان همـۀ مذهب هـا هم بـاور بوده انـد  ایـن مسـائل سـه گانه بـه مـا می آمـوزد 

یارت پیامبر؟ص؟ دارای برتری و اسـتحباب اسـت و بار سـفر بسـتن برای آن از هر سـوی دنیا،  ز

دوست داشـتنی اسـت. آن مسـائل از ایـن قرارنـد:

کـه آیا حج  1. دیدگاه هـای فقیهـان مذهب هـای چهارگانـه در ایـن بـاب مختلف اسـت 

یـارة خیـر  یـارت پیامبـر؟ص؟ مقـّدم اسـت یـا ایـن بـر آن! تقی الّدیـن سـبکی )شـفاء الّسـقام فـی ز بـر ز

یـارت مدینـه  کـه ز یده انـد  رحمهـم اهلل _ اختـالف ورز گویـد: »عالمـان پیشـین _  األنـام ]ص57[( 

مسـأله بدیـن  کـه  کسـانی  جملـۀ  از  و  مدینـه؛  از  پیـش  مّکـه  یـا  اسـت  برتـر  مّکـه  از   پیـش 

 تصریـح نمـوده و اختـالف در بـارۀ آن را یـاد کرده انـد، امـام احمـد در المناسـک الکبیر اسـت که 

از جملـۀ تألیف هـای خـود او اسـت و آن را حافـظ ابوالفضـل بـا سـند خویـش1، از عبـداهلل بـن 

شـده  سـؤال  کسـی  در بـارۀ  ی  و از  کتـاب،  ایـن  در  اسـت.  نمـوده  روایـت  پـدرش  از   احمـد، 

عطـاء  و  یزیـد  بـن  عبدالّرحمـان  از  خویـش،  سـند  بـه  او  رود.  مدینـه  بـه  مّکـه  از  پیـش   کـه 

کامل آورده؛ و ما برای اختصار آن را حذف نموده ایم. 1. سبکی این سند را به صورت 
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کـردی، از مدینـه آغـاز نکـن، بلکـه از  گفته اند:›چـون قصـد مّکـه  کـه  کـرده  و مجاهـد روایـت 

گـر خواسـتی بـه مدینه گذر کن!‹ نیز با سـند  مّکـه بیاغـاز؛ و چـون حّجـت را بـه جـای آوردی، ا

شـدن[  ]مجّهـز  آمادگـی  و  هزینـه  کـه  مـی دارم  است:›دوسـت  کـرده  نقـل  اسـود  از   خـود، 

آورده  ابراهیـم نخعـی چنیـن  از  کنـم.‹ همچنیـن  آغـاز  از مّکـه  کـه  باشـد  و سـفر مـن چنـان 

اسـت:›چون قصـد مّکـه نمـودی، همـه چیـز را دنبـال آن قـرار ده!‹ و هم از مجاهـد نقل نموده 

اسـت:›هر گاه قصـد حـج یـا عمـره کـردی، از مّکـه آغـاز نمـا و همـه چیـز را دنبـال آن قـرار ده!‹ 

کـن و سـپس بـه مدینـه بگـذر!‹  گـزاری، از مّکـه آغـاز  و نیـز از ابراهیـم آورده اسـت:›چون حـج 

کـه شـماری از اصحـاب  همچنیـن امـام احمـد بـا سـند خویـش، از عـدی بـن ثابـت آورده 

گاه حـج می گزاردنـد، از مدینـه آغـاز می کردنـد و می گفتنـد:›در همـان جـا  رسـول خدا؟ص؟ هـر 

کار را دارای  کـه رسـول خدا؟ص؟ احـرام بسـت، مـا حـج را آغـاز می کنیم.‹ ابن ابی  شـیبه نیز ایـن 

کـه پیـش از  فضیلـت دانسـته و بـا سـند خویـش، از علقمـه و اسـود و عمـرو بـن میمـون آورده 

کـه از میـان پیشـوایان مذاهـب، بدیـن  کسـانی  مّکـه، از مدینـه آغـاز می کردنـد ... . از دیگـر 

مّکـه  از  کـه  اسـت  آن  گوید:›بهتـر  کـه  اسـت   _ رحمـه اهلل   _ ابوحنیفـه  نمـوده،  تصریـح   مسـأله 

آغاز شود.‹«

گفتـه اسـت:  شـیخ علـی قـاری )مرقـاة المفاتیـح شـرح مشـکاة المصابیـح: 284/3 ]632/5[( 

کـه مقتضـای قواعـد  یـارت رسـول خدا؟ص؟ پـس از حـج باشـد؛ چنـان  کـه ز »مناسـب تر اسـت 

کار مسـتحب مقّدم شـمرده شـود.1 حسـن از ابوحنیفه  کار واجب بر  که  شـرعی همین اسـت 

که حج گزار  گر حج واجب باشـد، بهتر آن اسـت  که چنین اسـت: ا تفصیلی نیکو نقل نموده 

کند، جایز اسـت.  یارت آغاز  گر با ز یارت را در پی آن آوَرد؛ و ا نخسـت حج بگزارد و سـپس ز

که هر یک را خواهد، در آغاز انجام دهد.« گر حج مستحب باشد، اختیار دارد  اّما ا

کار تزاحـم باشـد، کاربـرد دارد، نـه بـه صـورت مطلـق؛ و ایـن مسـأله از آن قبیـل  کـه میـان دو  1. ایـن قاعـده تنهـا در مـواردی 

نیسـت _ چنـان کـه پوشـیده نباشـد _ ؛ زیـرا حـج کاری اسـت واجـب کـه دارای وقت معّین اسـت، پس ایـرادی ندارد که 

عمـل مسـتحب پیـش از ایـن ظـرف زمانـی، بـر آن مقـّدم گردد.
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کردن با حج بهتر اسـت؛ زیرا حدیث1  که آغاز  گفته اسـت: »درسـت تر آن اسـت  سـپس 

اطـالق دارد و حـِقّ خداونـد بـر حـِقّ رسـول خدا؟ص؟ مقّدم اسـت و از همین رو اسـت که ]نماز[ 

یارت بارگاه ایشان مقّدم می گردد.« تحّیت مسجد پیامبر بر ز

کــه  2. همــۀ فرقه هــای مســلمانان، خــواه عالمــان پیشــین و خــواه پســین، بــر ایــن باورنــد 

یــارت پیامبــر؟ص؟  یــارت ناتــوان باشــد، می توانــد بــرای ز کــس بــه ســبب عــذری از انجــام ز هــر 

عبدالعزیــز  بــن  عمــر  از  مســتفیض،  صــورت  بــه  نمایــد.  اجیــر  را  کســی  یــا  بگیــرد  نایــب 

گویــد  کــه پیکــی را از شــام بــه مدینــه می فرســتاد تــا بــر رســول خدا؟ص؟ ســالم   گــزارش شــده 

یــارت  کــه فرســتاده ای مخصــوص را از شــام بــه مدینــه، بــرای ز و بازگــردد. در عبارتــی نیــز آمــده 

رســول خدا؟ص؟ می فرســتاد.

بیهقـی )شـعب االیمـان ]491/3[(؛ ابوبکـر احمـد بـن عمـرو نیلـی )د.287( در المناسـک؛ 

الغـرام  مثیـر  در  ابن جـوزی  حافـظ  ]198/2[(؛  المصطفـٰی  حقـوق  بتعریـف  )الّشـفا  عیـاض  قاضـی 

یـارة خیر األنـام: ص41 ]ص55[(؛  کـن؛ و تقی الّدین سـبکی )شـفاء الّسـقام فی ز کن إلـی أشـرف األما الّسـا

و جـز آنـان، ایـن را حکایـت نموده انـد.

یزیـد بـن ابی سـعید، غـالم مهـری، گفته اسـت: »نـزد عمر بـن عبدالعزیز درآمـدم و چون او 

کاری اسـت. چـون بـه مدینـه رسـی، قبـر پیامبـر؟ص؟ را خواهـی  را وداع نمـودم، گفت:›مـرا بـا تـو 

دیـد. از سـوی مـن بـه او سـالم ده!‹« )الّشـفا بتعریـف حقـوق المصطفـٰی تألیـف قاضـی؛ و شـفاء السـقام 

یارة خیر األنام تألیف سبکی: ص4١ ]ص55[( فی ز

گفتـه اسـت:  کـه ابوالقاسـم  ٰی فـی بـاب الحـج  آورده  ابولیـث سـمرقندی حنفـی در الفتـاو

کاری اسـت.  گفت:›مـرا بـا تـو  »چـون قصـد حرکـت بـه سـوی مّکـه نمـودم، قاسـم بـن غّسـان 

کـه در مسـجد  چـون بـه قبـر پیامبـر؟ص؟ رسـیدی، از سـوی مـن بـه او سـالم ده!‹ پـس آن گاه 

یـارة خیـر األنـام: ص4١ ]ص56[( مدینـه پـای نهـادم، از او یـاد نمـودم.« )شـفاء الّسـقام فـی ز

کتاب )ص98( گذشت. که در همین  1. مقصود، حدیث سوم از احادیث زیارت است 
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»در  اسـت:  گفتـه  الّطالـب  تهذیـب  در  )د.466(  مالکـی  صقلـی  محّمـد  بـن  عبدالحـق 

ی پرسـیده  از و کـه  یـد دیـدم  بـن ابی ز ابو محّمـد  از شـیخ  از سـؤال های پرسـیده شـده  یکـی 

کـه قبـر  بودند:›مـردی بـه ازای مالـی اجیـر شـده تـا بـا آن حـج بگـزارد و بـدو شـرط نموده انـد 

یارت  گـر بـه سـبب عـذری که مانع شـده اسـت تا نتواند آن سـال ز یـارت کنـد؛ ا پیامبـر؟ص؟ را ز

یـارت، بخشـی از اجـرت  کـرد؟‹ او پاسـخ داده اسـت:›به انـدازۀ مسـافت ز نمایـد، چـه بایـد 

یـارت نمایـد.  کـه بایـد دوبـاره1 بازگـردد تـا ز گفته انـد  ی، دیگـر اسـتادان مـا  را بازگرداَنـد!‹ جـز و

گـر بـرای حـِجّ سـالی معّیـن اجیـر شـده باشـد، در این فـرض، بخشـی از اجرت  سـپس گفـت: ا

گـر بـرای حّجـی اجیـر شـده باشـد و آن بـه طـور  یـارت اسـت، سـاقط می شـود؛ اّمـا ا کـه ویـژۀ ز

یـارت  کنـد؛ و در ایـن جا اسـت که  مطلـق بـر عهـده اش باشـد، در ایـن فـرض، بایـد باز گـردد و ز

ک می یابنـد.« هـر دو نقـل نقطـۀ اشـترا

گرفتــن و جعالــه بــرای دعــا نــزد قبــر پیامبــر؟ص؟ یــا  گــر اجیــر  کــه ا گفته انــد  شــافعیان 

کــه چنیــن اجــاره و جعالــه ای جایــز اســت _  ی باشــد، تردیــد نیســت  رســاندن ســالم بــه و

یــارت باشــد،  گــر اجــاره و جعالــه بــرای ز کــه عمــر بــن عبدالعزیــز انجــام مــی داد _ ؛ اّمــا ا چنــان 

یــارة خیــر  کــه حــدود آن روشــن نیســت. )شــفاء الّســقام فــی ز کاری اســت  یــارت  روا نیســت؛ زیــرا ز

األنام: ص5٠ ]ص6٧[(

ابوعبـداهلل عبیـداهلل بـن محّمد عکبری حنبلی، مشـهور به ابن بّطه )د.٣٨٧(، در الشـرح 

کـه همـۀ مسـلمانان معتقدنـد  گویـد: »بـرای داللـت بـر ایـن  صـول السـنة و الدیانـه 
ُ
و اإلبانـة علـی أ

ابوبکـر و عمـر کنـار پیامبـر؟ص؟ دفـن شـده اند، همیـن کافی اسـت که همۀ دانشـوران و فقیهان 

کـه کتابـی در بـارۀ مناسـک حـج نوشـته اند، بـرای آن فصل ها و باب هایـی قرار داده  مسـلمان 

و در هـر یـک، مسـائل فقهـی و علمـی حـج و آن چـه را حج گـزار بـه دانسـتنش نیازمنـد اسـت، 

یـارت رسـول خدا؟ص؟ یـاد نمـوده و آن را وصـف کرده و گفته اند:›سـپس  یـاد کرده اند ... تـا از ز

که باید »ثانیه« باشد و ترجمه بر این مبنا صورت پذیرفت. )ن.( کلمه »نائبه« آمده  کتاب  1. در متن 
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ی آن می ایسـتی و قبله را پشـت سـر خویش قرار می دهی.‹ ...  ی و رو به رو کنار قبر می رو  به 

کـه چـون  کـه ندیده ایـم، برایمـان نقـل شـده اسـت _  کسـانی  کسـانی را دیده ایـم _ و نیـز از  و مـا 

بـه  مـا،  سـوی  گوینـد:›از  نماینـد،  وداع  آنـان  بـا  اطرافیانشـان  و  خانـواده  کننـد،  حـج  قصـد 

پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر سـالم ده!‹ و هیـچ کـس این را ایراد نگرفتـه و با آن مخالفت نکرده 

یارة خیر األنام: ص45 ]ص5٩-6٠[( است.« )شفاء الّسقام فی ز

کرمانــی حنفــی؛ غّزالــی )احیــاء علــوم الدیــن ]٢٣٢/١[(؛ فاخــوری   گویــد: ابومنصــور  امینــی 

]شــفاء  ســبکی  ]ص١5٠[(؛  الفّتــاح  بإمــداد  الفــالح  )مراقــی  شــرنباللی  العنایــه؛  ی  لــذو الکفایــة  در 

یــارة خیــر األنــام: ص66[؛ ســمهودی ]وفــاء الوفــا بأخبــار دار المصطفــٰی؟ص؟: ١٣٧6/4[؛  الّســقام فــی ز

١٨٧[؛  و  ص١١4  المطالــب:  ]کنــز  ی  عــدو ی  حمــزاو 5٨4/4[؛  دّنّیــه: 
ّ
الل ]المواهــب   َقْســَطالنی 

ــاد از ســوی  ــو ســالم ب ــر ت ــد: »ای رســول خدا! ب کــه نایــب چنیــن می گوی ــد  گفته ان  و جــز ایشــان 

کــه بــه شــفاعت تــو از پــروردگارت رحمــت و آمــرزش می جویــد؛ پــس او را  فــالن پســر فــالن 

شــفاعت فرمــا!«

یـد گفتـه اسـت: »و اّمـا نـذر بـرای پیـاده رفتن به  ٣. عبـدری مالکـی در شـرح رسـالۀ ابن ابی ز

کـه همـان حـج و عمـره اسـت؛  سـوی مسـجد الحـرام یـا مّکـه، در شـریعت دارای اصـل اسـت 

یـارت قبر پیامبر؟ص؟ برتر از کعبه و بیت المقدس اسـت،  اّمـا نـذِر پیـاده رفتـن بـه مدینه برای ز

کـه در آن دو جـا، حـج و عمـره ای نیسـت. پـس چـون پیـاده رفتن به یکی از این سـه  در حالـی 

کنـد. البّتـه در بـارۀ کعبـه اختالف نیسـت؛ اّما  کـه آن را ادا  جـای را نـذر نمایـد، واجـب اسـت 

یده اند.« هم مذهبـان مـا و جـز آنـان در بـارۀ دو مسـجد دیگـر اختـالف ورز

گفتــه اســت: »آن چــه  ابن حــاج )مدخــل الشــرع الشــریف: ٢56/١( پــس از نقــل ایــن عبــارت 

کــه بــا خــدا  کســی  م و صحیــح اســت و در آن تردیــد نمی کنــد مگــر مشــرک یــا 
ّ
گفتــه، مســل ی   و

و رسولش؟ص؟ عناد می ورزد.«

یــارة خیــر األنــام: ص5٣ ]ص٧٢[( پــس از بیــان ایــن  تقی الّدیــن ســبکی )شــفاء الّســقام فــی ز
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کــه اختــالف مــورد اشــارۀ او در بــارۀ نــذِر درآمــدن بــه آن دو  گویــد: »مــن برآنــم  ســخن عبــدری 

یــارت.« ــه ز مســجد اســت و ن

همـو )همـان: ص٧١ ]ص٩6[( پـس از سـخنی درازدامـن در بـارۀ نـذر عبادت هـا و تقسـیم 

قبـر  یـارت  ز کـه[  ]بـدان  دانسـتی،  را  ایـن  کـه  کنـون  »ا اسـت:  گفتـه  دسـته،  چنـد  بـه  آن هـا 

پیامبـر؟ص؟ مایـۀ نزدیکـی بـه خـدا اسـت؛ زیـرا شـریعت بـدان تشـویق و ترغیـب نمـوده اسـت. 

یـارت دو جنبـه وجـود دارد: جنبـۀ عـام و جنبـه خـاص. امـا از  کـه در ایـن ز گفتیـم  پیش تـر 

یـارت رسـیده، بـه یقیـن معلـوم  کـه در بـارۀ خـوِد ایـن ز جنبـۀ خـاص و دلیل هـای مخصوصـی 

گـر کسـی آن را نـذر نمایـد، واجـب اسـت بـدان عمل کنـد؛ زیرا این نیز ملحق اسـت  می شـود ا

کـه بـا قصـد قربـت انجـام می شـوند و جـز بـه نّیـت عبـادت ادا نمی شـوند،  بـه عبادت هایـی 

همچـون نمـاز و صدقـه و روزه و اعتـکاف. مقصـود قاضـی ابن کـج؟حر؟ همیـن اسـت _ و خـدا 

یـارت قبـر پیامبـر؟ص؟ را نذر نمایـد، در نظر من،  کـه گوید:›چـون کسـی ز داناتـر اسـت! _ آن جـا 

یـارت قبـر  بـدون اختـالف عالمـان مسـلمان، وفـا بـه آن نـذر واجـب اسـت.‹ ... و چـون بـه ز

یـارت در آن بنگریـم، باید گفت  رسـول خدا؟ص؟ از جنبـۀ عـام و گردآمـدن معانـی مـورد نظـر از ز

کـه بـدون اختـالف، عمـل بـه ایـن نـذر واجب اسـت. البّتـه به احتمـال دور می تـوان گفت که 

چـون کسـی نـذر نمایـد بـه دیـداِر از سـفر آمـدگان رود و بدانـان سـالم دهـد، اختالف اسـت که 

یـارت  کـه ز ی بدیـن نـذر واجـب اسـت یـا نـه؛ و در ایـن جـا نیـز چنیـن اسـت، بـا ایـن  عمـل و

کـه  گشـت  پیـش و پـس از نـذر، خـود بـه خـود مایـۀ تقـّرب اسـت. و بـا ایـن سـخن بـر تـو روشـن 

بدین نذر باید عمل نمود.«

پیـــش از همـــۀ ایـــن ســـخنان، آن چـــه شـــما را از درســـتِی اعتقـــاد مـــا در ایـــن زمینـــه 

ــر برشـــمرده اند و خواهـــد آمـــد؛ و ایـــن،  ــرای زائـ ــه بـ کـ ــر می دهـــد، آداب مســـتحّبی اســـت   خبـ

ک؟ص؟  ــر پـــا ــزار پیامبـ ــوی مـ ــه سـ ــتن بـ ــفر بسـ ــار سـ ــارت و بـ یـ ــن ز ــه ایـ کـ ــت  ــرِع آن اسـ ــود، فـ خـ

مســـتحب باشـــد.
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آداب زائر از دیدگاه اهل سّنت

عین عبارت آن چه را در مأخذها یافته ایم، در این جا یاد می کنیم1:

کارهـا بـه نّیـت اسـت. پـس زائـر قصـد  کـه ارزش  ١. اخـالص نّیـت و خلـوص باطـن؛ چـرا 

کـه  یـارت رسـول خدا؟ص؟ بـه خـدای تعالـی نزدیکـی جویـد و مسـتحب اسـت  کـه بـا ز می کنـد 

همـراه ایـن قصـد، نزدیکـی جسـتن بـه خداونـد بـا سـفر بـه مسـجد پیامبـر؟ص؟ و بـار بسـتن بـه 

ی ]شـرح صحیـح مسـلم:  گـزاردن در آن را قصـد نمایـد. ایـن را ابن صـالح و نـوو سـوی آن و نمـاز 

کمـال بـن  بـزرِگ حنفیـان،  نیـز  کرده انـد و  بیـان  از دانشـوران شـافعیان هسـتند،  کـه   ]١6٨/٩

کرده است. همام، آن را از استادان حنفیان نقل 

یارت آن حبیب شفاعتگر را داشته باشد. ٢. زائر باید همواره شوق ز

٣. چـون از خانـۀ خویـش بیـرون آیـد، بگویـد: »بـه نـام خـدا ]اسـتعانت می جویـم[؛ بـر او 

تـوّکل می کنـم و هیـچ تـوان و نیرویـی جـز بـه پشـتوانۀ او نیسـت. بارخدایـا! بـه سـوی تـو بیـرون 

آمدم و تو مرا بیرون سـاختی. بارخدایا! مرا به سـالمت نگاه دار و دیگران را از من به سـالمت 

گردانـدی. بارخدایـا! بـه تـو پنـاه  کـه بیـرون  دار و بـا دیانـت سـالم مـرا بازگـردان، همـان سـان 

گـردم یـا کسـی مـرا خوار  کـه گمـراه شـوم یـا گمـراه گردانـم؛ مایـۀ خـواری کسـی  می جویـم از ایـن 

نمایـد؛ سـتم کنـم یـا بـه من سـتم شـود؛ رفتـاری جاهالنه انجام دهـم یا دیگران بـا من جاهالنه 

گـردد و سـتایش و ثنـای تـو  واال و نامت گرامی اسـت  کـه بـه تـو پنـاه َبـرد،  عزیـز  رفتـار کننـد. هـر 

و جـز تـو معبودی نیسـت.«

4. در مسـیر، فـراوان بـر پیامبـر؟ص؟ سـالم و صلـوات فرسـتد؛ بلکه اوقـات فراغت خویش 

را بدیـن کار و دیگـر دسـتمایه های نزدیکـی بـه خداونـد اختصـاص دهد.

یـارت پیامبـر؟ص؟ را در تألیفی مسـتقل آورده و آن را حسـن  کهـی مّکـی شـافعی )د.٩٧٢( آداب ز 1. جمال الّدیـن عبـداهلل فا
کـه مـا از بسـیاری از آن هـا چشـم  گـرد آورده  یـارة أفضـل الّرسـل نامیـده و ٩4 مـورد از آداب زائـر را در آن  الّتوّسـل فـی آداب ز
پوشـیدیم؛ زیرا آداب مسـافر ویژۀ زیارت نیسـت. این اثر در حاشـیۀ اإلتحاف بحب األشـراف شـبراوی ]ص٢٩[ در مصر 

به سـال 1318 چاپ شـده اسـت.
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ـــجدها و آثـــار نســـبت یافته بـــه رســـول خدا؟ص؟ باشـــد و  ـــال مس ـــه دنب 5. در راه خویـــش، ب

گـــزاردن در آن هـــا، تبـــّرک جویـــد. ـــد و بـــا نمـــاز  گرداَن یـــارت احیـــا  آن هـــا را بـــا ز

6. چون به حرم مدینه نزدیک شود و نشانه ها و بلندی ها و َتل های آن را بیند، وظایف 

خواهد  گوارا  زیارتی  که  دهد  مژده  خود  به  و  آوَرد  چشم  پیش  را  خشوع  و  خضوع  در  خویش 

داشت و به آرزوهایش خواهد رسید. پس اگر بر مرکبی سوار است، به شوق مدینه، آن را به 

رفتن تحریک کند. و ایرادی ندارد که هنگام دیدن آن مکان شریف، پیاده گردد و گام زند، 

از  دیدند،  را  پیامبر؟ص؟  که  آن گاه  عبدالقیس  کاروانیان  زیرا  کنند؛  چنین  برخی  که  چنان 

مرکب های خویش به زیر آمدند و پیامبر بر ایشان ایراد نگرفت؛ و بزرگداشت وی پس از وفاتش 

همچون بزرگداشتش در زمان حیاتش است. ابوسلیمان داوود مالکی در اإلنتصار گوید: »هر 

یک از مردان که بدین کار توانا باشد، انجام آن برایش بایسته تر است؛ و این به خاطر تواضع 

ورزیدن نزد خدای تعالی و بزرگداشت پیامبرش؟ص؟ مستحب است.«

ابوالفضـل  کـه  نمـوده  گـزارش   )]١٣٠/٢[ المصطفـٰی  حقـوق  بتعریـف  )الّشـفا  عیـاض  قاضـی 

یـارت بـه مدینـه در آمـد و بـه خانه هـای آن شـهر نزدیـک  گشـت، پیـاده  جوهـری1 چـون بـرای ز

گریه کنان چنین  خواند: گام زنان و  شده، 
که ]یادش و[ شناخت آثارش دل و هوشی برای ما باقی ننهاد، کسی را بینیم  هرگاه آثار بازماندۀ 

کــه درخــور شــأن او  کــس  گام نهیــم؛ بــه احتــرام آن  از مرَکــب فــرود آییــم و بــه احترامــش پیــاده 

کنیــم. کــه ســواره قصــد وی  نیســت 

 قاضـی عیـاض در قصیـدۀ نبـوی از سـروده های خویـش، ایـن ابیـات را تضمیـن نمـوده 

گفته است: و پس از آن دو بیت 
ــا را از روی  گاه آن خیمه ه ــدیم.  ــته ش ــرم[ سرگش ــا ]ی ح ــون خیمه ه ــد، در پیرام ــّدت وج از ش

گاه می مکیدیــم. شــوق می بوســیدیم و 

کـه شـعری اعجاب انگیـز  1. وی عبـداهلل بـن حکیـم رنـدی اندلسـی، از دانشـوران حدیـث و قرائـت و ادب عـرب اسـت 
داشـته اسـت.
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و شادی خود را آشکار می کنیم، حال آن که دل از مهرش پاره پاره گشته، جگرها در سوز او می گدازد.

به خاطر شکوه و بزرگی آن جایگاه، گام هایم را شمرده برمی دارم و گونه ام را بر جای جای آن می سایم.

اشــکم را در آبشــخور عشــق آن ســراپرده ها می افشــانم و مرکب هــای اصیــل را در آن جــا از روی 

عشــق رهــا می کنــم.

کــه زار و نــزار بــه  کــه عشــق او را چنــدان تراشــیده  دعــا می کنــم همچــون بینــوای سرگشــته ای 

ــد. ــم می آی چش

گویـد: »بارخدایـا! ایـن  ٧. چـون بـه حـرم مدینـۀ مشـّرفه درآیـد، پـس از سـالم و صلـوات 

ی، بـدان ُحرمـت بخشـیدی و او از تـو خواسـت  کـه بـر زبـان خـود و اسـت حـرم رسـول خدا؟ص؟ 

تـا دو برابـر آن خیـر و برکـت را کـه در حـرم بیـت الحرام قـرار داده ای، در آن قرار دهی. پس پیکر 

کـه بندگانـت را برمی انگیـزی، از عـذاب خویـش در امانـم  گـردان و در روزی  مـرا بـر آتـش حـرام 

روزی  طاعت پیشـگانت  و  خویـش  اولیـای  بـه  را  چـه  آن  مـکان،  ایـن  برکت هـای  از  و  دار؛ 

گـردان؛ و توفیقـم ده تـا ادب نیکـو پیشـه کنـم و کارهـای نیک بگزارم  فرمـوده ای، مـرا نیـز روزی 

کارهای ناشایست را فرونهم!« و 

سپس به سالم و صلوات می پردازی.

گویـد: »چـون چشـمش بـه دیوارهـا و درختـان  غّزالـی )إحیـاء علـوم الدیـن: ١/٢46 ]٢٣١/١[( 

مدینـه افتـد، بگوید:›بارخدایـا! ایـن حرم رسـول تو اسـت؛ پـس آن را مایۀ نگاه داشـتنم از آتش 

و در امـان بودنـم از عـذاب و حساب کشـِی بـد بگـردان!‹«

در مراقـی الفـالح بإمـداد الفّتـاح تألیـف فقیـه شـرنباللی ]ص١5٠[ آمـده اسـت: »چـون دیوارهـای 

مدینـۀ منـّوره را بینـد، بر پیامبر؟ص؟ صلوات فرسـتد و سـپس گوید:›بارخدایا! این اسـت حرم 

کـه بـدان درآیـم و آن را مایـۀ  پیامبـرت و جـای فـرود آمـدن وحیـت؛ پـس بـر مـن مّنـت بگـذار 

گـردان و از کسـانی قـرارم ده که در روز قیامت  نگاه داشـتنم از آتـش و در امـان بودنـم از عـذاب 

کامیـاب می شـوند!‹« از شـفاعت مصطفـی 

کـه قـدری در آن  ی از ذوالحلیفـه می گـذرد، از معـّرس عبـور نکنـد، مگـر آن  گـر راه و ٨. ا
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ی و  کـه ابوبکـر خّفـاف در األقسـام و الخصـال، نـوو اقامـت نمایـد. ایـن مسـتحب اسـت؛ چنـان 

جـز آن دو آورده انـد.

٩. برای درآمدن به مدینۀ منّوره، از آب چاه حّره یا جز آن غسـل نماید و خود را خوشـبوی 

گر  گردانـد و نیکوتریـن جامـۀ خویـش را بپوشـد. کرمانـی کـه از دانشـوران حنفـی اسـت، گویـد: »ا

بیـرون از مدینـه غسـل ننمایـد، پـس از درآمدن به آن غسـل نماید.«

زائـر  کـه  اسـت  مسـتحب  ادب،  کمـال  آوردن  جـای  بـه  »بـرای  اسـت:  گفتـه  ابن َحَجـر 

یدِن  کیزه تریـن جامـه اش را بپوشـد؛ و بهتریـِن آن ها جامۀ سـپید اسـت، زیرا بـرای تواضع ورز پا

پیـش  گاه  کنـد.  خوشـبوی  را  خویشـتن  کـه  اسـت  مسـتحب  نیـز  اسـت.  سـزاوارتر  مطلـوب 

کار یـا بـدون جامـه از مرکـب  کـه برخـی از نادانـان هنـگام دیـدن مدینـه، بـا جامه هـای  می آیـد 

فـرود می آینـد؛ ایـن کسـان را بایـد از ایـن شـیوه بازداشـت. آری؛ فـرود آمـدن از مرکب ها هنگام 

گشـتن و پوشـیدن  کار بایـد پـس از خوشـبوی  کمـال ادب اسـت؛ اّمـا ایـن  دیـدن مدینـه، از 

گیـرد.« کیـزه صـورت  جامـۀ پا

یا  به مدینه  از درآمدن  الفّتاح ]ص١5٠[( گوید: »پیش  بإمداد  الفالح  )مراقی  فقیه شرنباللی 

پس از آن، پیش تر از آن که به سوی زیارت روی نماید، در صورت امکان غسل نماید و خود را 

خوشبوی سازد و نیکوتریِن جامه هایش را بپوشد تا درآمدن نزد پیامبر؟ص؟ را ارج نهد و بزرگ 

بشمارد؛ سپس اگر برایش ممکن است و ضرورتی در کار نیست، پیاده به مدینه درآید.«

١٠. هنـگام داخـل شـدن از دروازۀ شـهر بگویـد: »بـه نـام خداونـد ]اسـتعانت جویـم[؛ هـر 

چـه او خواهـد، همـان شـود و نیرویـی جز به پشـتوانۀ او نیسـت. پروردگارا! مـرا درآور، درآوردنی 

راسـتین و نیکـو؛ و بیـرون آور، بیرون آوردنـی راسـتین و نیکـو؛ و برایـم از نـزد خویـش ]سـلطه و[ 

کـردم  کنـد؛ بـه او ایمـان آوردم و بـر او تـوّکل  کفایـت   حّجتـی یاری دهنـده قـرار ده. خداونـد مـرا 

بـه  می کنـم  درخواسـت  تـو  از  بارخدایـا!  نیسـت.  او  پشـتوانۀ  بـه  جـز  نیرویـی  و  تـوان  هیـچ  و 

کـه مـن نـه بـرای  گام نهادنـم بـه سـوی تـو؛  کـه از تـو نیـاز می خواهنـد و بـه حـِقّ ایـن  حـِقّ آنـان 
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یـاورزی و شـهرت خواهی؛ بلکـه بیـرون شـدم تـا  ت رانـی و ر
ّ

خوش گذرانـی بیـرون شـدم و نـه لذ

کـه مـرا از آتـش برهانی  از خشـم تـو بپرهیـزم و خشـنودی ات را جویـم. از تـو درخواسـت می کنـم 

گناهـان نیسـت.« کسـی آمرزنـدۀ  کـه جـز تـو،  گناهانـم را بیامـرزی؛  و 

ــه  ــون ب ــت: »چ ــه اس گفت ــر: ١5٧/١ ]٣١٣/١[(  ــی األبح ــرح ملتق ــی ش ــر ف ــع األنه ــیخ زاده )مجم ش

بارخدایــا!  ]اســراء/٨٠[  نیکــو ...  و  راســتین  درآوردنــی  درآور،  مــرا  گوید:›پــروردگارا!  درآیــد،  مدینــه 

یــارت قبــر رســول برگزیــدۀ خــود _  یــم بگشــا و ز درهــای افزون بخشــی و رحمــت خویــش را بــه رو

کــه روزِی اولیــا و طاعت پیشــگانت نمــوده ای، روزِی مــن  علیــه الّصــالة و الّســالم _ را بــدان قــدر 

کــه از او چیــزی خواهنــد!‹« کــس  ســاز و مــرا بیامــرز و رحمــت نمــا؛ ای بهتریــن 

گنبـد را دیـد، عظمـت آن را در نظـر آوَرد و بـا خشـوع و خضـوع همـراه باشـد گاه   ١١. هـر 

  و در جـان خویشـتن، جـای پـای رسـول خدا را تجّسـم نمایـد و بـر آن، جـز بـا احتـرام و آرامـش 

گام ننهد. و وقار، 

١٢. در حّد امکان، از وظیفۀ خویش در امر به معروف و نهی از منکر و خشم گرفتن هنگام 

حرمت شکنی در حِقّ رسول خدا یا تباه شدن یکی از حقوق آن حضرت؟ص؟ کوتاهی نورزد.

کـه  گاه مسـجد و حـرم شـریف را بینـد، بـه خضـوع و خشـوعش بیفزایـد، چنـان  ١٣. هـر 

گام ها پیش آن به لرزش درآید _ و بکوشـد  که  شایسـته و مقتضای آن جایگاه اسـت _ جایی 

کمال بگزارد. که حِقّ بزرگداشت و انجام وظیفه در بارۀ آن را به تمام و 

گرچـه عـادِت  کـه زائـر از »بـاب جبرئیـل« بـه ایـن بـارگاه شـریف درآیـد؛  ١4. بهتـر اسـت 

کـه از قسـمت »بـاب الّسـالم« درون می شـوند. زائـران ایـن اسـت 

کسـی بـرای درآمـدن نـزد بـزرگان  کـه  کوتـاه بـر آسـتانۀ در بایسـتد، چنـان  ١5. لحظـه ای 

یارة أفضل الرسل: ص56(؛ و شیخ عبدالمعطی  کهی )حسن الّتوّسل فی آداب ز می ایستد. این را فا

سـّقا )اإلرشـادات الّسـنّیه: ص٢6١( بیـان نموده انـد.
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ک  که درون شود، قلب خویش را فراغت بخشد و ضمیر خود را پا گاه خواهد  ١6. هر 

رانده شده به خدای  از شیطان  و بگوید: »پناه می جویم  را پیش نهد  و پای راستش  سازد 

گرامی اش و نور ازلی اش! به نام خداوند و با ستایش او؛ هیچ توان و نیرویی جز  بزرگ و وجه 

به پشتوانۀ او نیست؛ هر چه خدا خواهد، همان شود و نیرویی جز از خدا نیست. بارخدایا! 

بر سرور ما محّمد، بنده و رسول خویش، و بر خاندان و اصحابش صلوات فرست و سالم 

یم بگشا. پروردگارا! مرا توفیق  فراوان ده. بارخدایا! گناهانم را بیامرز و درهای رحمتت را به رو

کن بر آن چه تو را از من خشنود  بخش و به درستی و راستی بدار و اصالحم فرما و یاری ام 

برکت های خدای  و  و رحمت  فرما! درود  گرامی عطا  بارگاه  این  نیکو در  و مرا ادب  سازد؛ 

تعالی بر تو باد، ای پیامبر! درود بر ما و بر بندگان شایستۀ خداوند باد!«

زائـر هـر بـار بـه مسـجد درون شـد یـا از آن بیـرون گشـت، ایـن ذکـر را تـرک نگویـد، جـز ایـن 

کـه هنـگام بیـرون آمـدن، بـه جـای »درهـای رحمتـت ]را بـر مـن بگشـای![« بگویـد: »درهـای 

افزون بخشـی ات را بـر مـن بگشـای!«

قاضـی عیـاض ]الّشـفا بتعریـف حقـوق المصطفـٰی: ٢٠١/٢[ آورده کـه ابن حبیـب گفته اسـت: 

»چـون زائـر بـه مسـجد رسـول خدا درآیـد، بگوید:›بـه نـام خـدا و بـا درود بـر رسـول خدا! سـالم بـر 

گناهانم را بیامرز   ما از سـوی پروردگارمان؛ و صلوات خدا و فرشـتگانش بر محّمد! بارخدایا! 

و درهای رحمت و بهشت خویش را بر من بگشای و از شیطاِن رانده شده نگاهم دار!‹«

سـوی  بـه  »سـپس  گویـد:   )]٢٠١/٢[ المصطفـٰی  حقـوق  بتعریـف  )الّشـفا  عیـاض  قاضـی   .١٧

روضـه _ میـان قبـر و منبـر پیامبـر _ روان شـو و پیـش از ایسـتادن برابر قبر، دو رکعـت نماز ادا کن 

کـه همـۀ آن چـه را بـه نّیـت آن حرکـت  کـن  و در آن، خـدای را سـتایش نمـا و از او درخواسـت 

گـر ایـن دو رکعـت را در جایـی جـز روضـه  کـرده ای، بـه تـو عطـا فرمایـد و بـر آن یـاری نمایـد. ا

که در روضه باشد.« کند؛ اّما بهتر است  کفایت  بگزاری، تو را 

یارت  که پیش از ز گفته اسـت: »مسـتحب اسـت  دّنّیه ]4/5٧٨[( 
ّ
َقْسـَطالنی )المواهب الل
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ی پیامبر درون  کـه از روبـه رو کـه ایـن، هنگامی اسـت  دو رکعـت نمـاز بگـزارد. برخـی گفته انـد 

یـخ دار الهجره  یارت نمایـد. در تحقیـق الّنصرة فی تار نشـود؛ وگرنـه، مسـتحب اسـت که نخسـت ز

کـه در هـر  ]ص١٠5[ آمـده اسـت:›و ایـن، اسـتثنایی نیکـو اسـت؛ و برخـی رخصـت داده انـد 

یـارت بـه جـای آورده شـود. ابن حـاج نیـز ایـن اختیـار را روا شـمرده اسـت.‹« حـال، نخسـت ز

گویـد: »پـس سـجدۀ شـکر بـرای خـدای  شـرنباللی )مراقـی الفـالح بإمـداد الفّتـاح ]ص١5٠[( 

کـه می نهـی _ و ایـن جـز نمـاز تحّیـت مسـجد  تعالـی بـه جـای مـی آوری، بـا دو رکعـت نمـازی 

کـه خـدای تعالـی بـه تـو عطـا فرمـوده و رسـیدن بـه  اسـت _ و ایـن بـه سـپاِس توفیقـی اسـت 

مسـجد رسـول خدا؟ص؟ را بـر تـو مّنـت نهـاده اسـت.«

گفتـه اسـت: »بـرای تحّیت مسـجد، نخسـت دو رکعت  ی )کنـز المطالـب: ص٢١١(  حمـزاو

حد< خوانـده 
أ
ل هو اهلل ا < و >�ق رو�ن ها الکا�ن ّ ا ا�ی ل �ی کـه در آن، سـوره های >�ق گـزارده می شـود  سـبک 

که بدان نزدیک تر  گر امکان نیابد، در هر جا  گردد و ا شـود. این نماز در نمازگاِه پیامبر؟ص؟ ادا 

باشـد، یعنی نزدیک منبر از سـوی روضه، ادا شـود.«

کـه بـا ادب سـازگارتر اسـت.  یـارت بایسـتد، چنـان  کـه زائـر هنـگام ز ١٨. شایسـته اسـت 

ی دو زانـو بنشـیند و در مقام  کـه بـا ادب و بـر رو یـارت بـه طـول انجامـد، ایـرادی نـدارد  گـر ز اّمـا ا

کنـد  احترام گـزاری و بزرگ شـماری، چشـم بـه زیـر افکَنـد و قلـب خویـش را از امـور دیگـر تهـی 

ی زنـده اسـت و بـه او  کـه و و جایـگاه بـزرگ پیامبـر؟ص؟ را در دل خویـش حاضـر نمایـد و بدانـد 

گاه اسـت. می نگـرد و بـه حالـش آ

کــه  گویــد: »مســتحب اســت  خفاجــی )نســیم الریــاض فــی شــرح الّشــفاء: 5٧١/٣ ]5١٧/٣[( 

ــف _ یعنــی: قاضــی عیــاض _ بــا ایــن ســخن 
ّ
کــه مؤل یــارت بایســتد، چنــان  زائــر در حــال ز

گاهــی داده اســت:›و زائــر می ایســتد.‹ نــزد عمــوم دانشــوران، ایســتادن در  خویــش، بــدان آ

کــه میــان ایــن دو اختیــار قائــل شــده،  برابــر قبــر شــریف بهتــر از نشســتن اســت؛ و هــر دانشــوری 

گــر زائــر بنشــیند، بهتــر آن  ی بــودن ایــن دو. پــس ا مقصــودش جایــز بــودن آن اســت، نــه مســاو
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کــه بــر دو زانــو باشــد و خــود را نگســترد و چهارزانــو ننشــیند؛ زیــرا بــر دو زانــو نشســتن بــا  اســت 

ادب بیش تر سازگار است.«

کـه ]بـه بـاور اهـل سـّنت[ در نماز می ایسـتد، یعنی دسـت راسـتش را  ١٩. چنـان بایسـتد 

 بـر دسـت چپـش بگـذارد. ایـن را کرمانـی حنفی؛ شـیخ زاده )مجمع األنهر فی شـرح ملتقـی األبحر(؛ 

گفته اند و ابن َحَجر آن را سزاوارتر دانسته است. و جز آن دو 

٢٠. با یاری جستن از خدای تعالی در رعایت کردن ادب در این جایگاه بزرگ، به سوی 

 قبـر گرامـی روی نمایـد و بایسـتد، در حالـی کـه چهـرۀ بزرگـوار او را در نظر خویش مجّسـم می کند 

و با خشوع و خضوع تمام در برابر آن حضرت؟ص؟ و رویاروی چهرۀ شریفش، پشت به قبله، قرار 

 می گیرد. زائر در حالی که ایستاده، به پایین ترین قسمت دیوار ضریح شریف می نگرد و در ظاهر 

 و باطن، شرم و ادب کامل می ورزد، با دانستن این نکته که آن حضرت؟ص؟ از حضور و ایستادن 

و زیارت زائر آگاه است و سالم و صلواتش به وی می رسد.

ی نمودن به چهرۀ شـریف پیامبر، مذهب ما  کـردن بـه قبلـه و رو  ابن َحَجـر گویـد: »پشـت 

و عمدۀ دانشوران است.«

نمـودن  ی  »رو اسـت:  گفتـه   )]517/3[  5٧١/٣ الّشـفاء:  شـرح  فـی  الریـاض  )نسـیم  خفاجـی 

کـردن بـه قبلـه، مذهـب شـافعی و عمـدۀ دانشـوران اسـت و از  بـه چهـرۀ پیامبـر؟ص؟ و پشـت 

گشـته  کـه آن چـه از ابوحنیفـه نقـل  گشـته اسـت. ابن همـام معتقـد اسـت  ابوحنیفـه نیـز نقـل 

گفتـه  کـه  می گـردد  رد  ابن عمـر  از  شـده  روایـت  سـخِن  بـا  می ایسـتد،  قبلـه  بـه  ی  رو زائـر  کـه 

ی نمایـد و قبلـه را پشـت سـر خویـش قرار  کـه زائـر بـه قبـر گرامـی رو است:›سـّنت چنیـن اسـت 

دهـد.‹ اعتقـاد ابوحنیفـه نیـز _ طبـق نظـر صحیـح _ همیـن اسـت. 

زیـرا  نـدارد؛  اعتبـاری  شـمرده،  ایـن  خـالف  بـه  را  ابوحنیفـه  اعتقـاد  کرمانـی  کـه  ایـن 

پیامبـر؟ص؟ در ضریـح خویـش زنـده اسـت و حـال زائـر خویـش را درمی یابـد و در زمـان حیاتش 

ی می نموده است.« ی می آمده، به سوی او رو که نزد و هر 
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برابـر  در  مـی دارد  دوسـت  کـه  »هـر  اسـت:  گفتـه  ابن ابی  ملیکـه1  سـخن  شـرح  در  همـو 

ی سـر او قرار  کـه چراغـداِن سـمت قبلـه و مقابل قبـر، رو گونـه ای باشـد  پیامبـر؟ص؟ بایسـتد، بـه 

ی و قبـر، فاصلـه  کـه بایـد میـان و یـارت اسـت و ایـن  گیـرد. ایـن، رهنمـودی بـرای چگونگـی ز

بـر آن اسـاس  گروهـی سـه ذراع دانسـته اند؛ و ایـن  افتـد. برخـی ایـن فاصلـه را چهـار ذراع و 

که در زمان حیات آن حضرت؟ص؟  که فاصله داشـتن، با ادب سـازگارتر اسـت، چنان  اسـت 

کـه  برآننـد  از مالکیـان  و برخـی  باورنـد  بـر همیـن  نیـز چنیـن می کرده انـد. بیشـینۀ دانشـوران 

کـه بایـد همسـان زمـان زندگـی پیامبـر  گفته انـد  نزدیکـی جسـتن سـزاوارتر اسـت. بعضـی هـم 

رفتـار نمـود؛ پـس دوری یـا نزدیکـی بـه تناسـب افـراد مختلـف تفـاوت دارد. البّتـه این هـا بـه 

حسـب وضعـی اسـت کـه در روزگار نخسـت بـوده؛ اّمـا امـروز اتاقکی بـر قبر پیامبر قـرار دارد که 

نزدیک شدن زائر را مانع می شود، پس زائر در برابر ضریح می ایستد.«

یــارت نــه بــاال می بــرد و نــه پنهــان می ســازد، بلکــه بــا  ٢١. زائــر صــدای خویــش را در ز

یــارت می خوانــد. فــرود آوردن صــدا نــزد پیامبــر _ صّلــی اهلل علیــه _ ادبــی بــرای  صــدای میانــه ز

همــگان اســت. قاضــی عیــاض ]الّشــفا بتعریــف حقــوق المصطفــٰی: ٩٢/٢[ بــا ســند خویــش، از 

کــه ابوجعفــر، امیرالمؤمنیــن، بــا مالــک در مســجد رســول خدا؟ص؟  کــرده  ابن حمیــد روایــت 

گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! صــدای خویــش را در ایــن مســجد  ی  مباحثــه نمــود. مالــک بــه و

آوای  از  را  خویــش  فرمود:›آواهــای  و  آموخــت  ادب  را  گروهــی  تعالــی  خــدای  زیــرا  مَبــر؛  بــاال 

کــه نــزد پیامبــر خــدا،  گروهــی را ســتود و فرمود:›کســانی  پیامبــر بلندتــر مکنیــد.‹ ]حجــرات/٢[ و نیــز 

کــه از  گروهــی را نکوهیــد و فرمود:›کســانی  آواهــای خویــش را فرومی دارنــد.‹ ]حجــرات/٣[ و هــم 

ــا احتــرام او پــس از وفاتــش،  پشــت حجره هــا، تــو را بــه آوای بلنــد می خواننــد.‹ ]حجــرات/4[ و همان

گشــت  بــا فروتنــی تســلیم  آیــات  ایــن  برابــر  ابوجعفــر در  او اســت.«  زمــان زندگــی  هماننــد 

ی  کنــم و دعــا خوانــم یــا بــه رســول خدا؟ص؟ رو ی  گفــت: »ای ابوعبــداهلل! آیــا بــه قبلــه رو و 

ی دســتاویز  تــو  کــه و ی خویــش را از او برگردانــی، حــال آن  گفــت: »چــرا رو  نمایــم؟« مالــک 

که صاحبان صحیح های شش گانه از وی روایت نموده اند. 1. وی عبداهلل بن عبیداهلل )د.١١٧( است 
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کــن  ی   و پــدرت آدم؟ع؟ بــه ســوی خــدای تعالــی در روز قیامــت اســت؟ بلکــه بــه ســوی او رو

کنــد. خــدای تعالــی فرمایــد:›و  کــه او تــو را نــزد خداونــد شــفاعت  و او را شــفیع خــود قــرار ده؛ 

ــر  ــتند ]و پیامب ــرزش می خواس ــدا آم ــد و از خ ــو می آمدن ــزد ت ــد، ن کردن ــتم  ــود س ــر خ ــه ب ک ــی  ــان، هنگام ــر آن گ ا

بــرای آنــان آمــرزش می خواســت، هرآینــه خــدای را توبه پذیــر و مهربــان می یافتنــد[.‹ ]نســاء/64[«

ک زیارت پیامبر پا

گوید: ٢٢. زائر 

»درود بــر تــو ای رســول خدا؛ درود بــر تــو ای پیامبــر خــدا؛ درود بــر تــو ای برگزیــدۀ خــدا؛ 

درود بــر تــو ای دوســت خــدا؛ درود بــر تــو ای ســرور فرســتادگان و پایان بخــش پیامبــران؛ درود 

یان درخشــان چهره؛ درود  بــر تــو ای برگزیــدۀ همــۀ آفریــدگان؛ درود بــر تــو ای پیشــوای ســپیدرو

ــر دیگــر پیامبــران  ــو و ب ــر ت ــدان و اهــل بیــت و همســران و یارانــت؛ درود ب ــر همــۀ خان ــو و ب ــر ت  ب

و فرســتادگان و همــۀ بنــدگان شایســتۀ خــدا بــاد! ای رســول خدا! خداونــد تــو را از مــا پــاداش 

کــران  گاه ذا کــه بــه پیامبــر و رســولی از اّمــت خویــش داده اســت. هــر  دهــد؛ بهتریــن پاداشــی 

کننــد و غافــالن از یــادت غفلــت ورزنــد، خداونــد بــر تــو صلــوات فرســتد، بــا برتریــن  از تــو یــاد 

کــه  گواهــی می دهــم  کســی از همــۀ آفریــدگان فرســتاده اســت.  کــه بــر  کامل تریــن صلواتــی  و 

بنــده  تــو  کــه  می دهــم  گواهــی  و  نــدارد؛  همتایــی  و  نیســت  معبــودی  یگانــه  خــدای   جــز 

نمــودی  تبلیــغ  را  رســالت  کــه  گواهــی می دهــم  و  آفریدگانــی؛  از  او  برگزیــدۀ  و  فرســتاده   و 

گمراهــی را ســتردی  کــردی و اّمــت را دلســوزانه انــدرز دادی و تیرگــی حیــرت و   و امانــت را ادا 

که شایســتۀ آن بود. کردی؛ چنان  و در راه خدا جهاد 

کـن و در جایـگاه  بارخدایـا! بـه او دسـتاویز ]نجـات اّمـت[ و رتبـۀ واالی فضیلـت را عطـا 

ی را برانگیـزان و نهایِت آن چه را سـزاوار درخواسـت کنندگان  کـه وعـده نمـودی، و سـتوده ای 

کـه پیامبـر اّمـی  ی عطـا فرمـا. بارخدایـا! بـر سـرور مـا محّمـد، پیامبـرت و رسـولت  اسـت، بـه و

اسـت، صلـوات فرسـت و نیـز بـر خاندان سـرور ما محّمد و همسـران و فرزندانـش؛ چنان که بر 
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ابراهیـم و خانـدان ابراهیـم صلـوات فرسـتادی. و بـه سـرور مـا محّمـد، پیامبـر اّمـی، و خانـدان 

کـه بـه ابراهیـم و خانـدان او در میـان جهانیـان خیـر و برکـت  ی، خیـر و برکـت ده؛ چنـان  و

کـه همانـا تـو سـتوده و بزرگـی.« دادی؛ 

زیارت دیگر

یارت را ابن فرحون از ابن حبیب1 روایت نموده است: این ز

»درود و رحمـت و برکت هـای خداونـد بـر تـو ای پیامبـر. ای رسـول خدا! خداونـد بـر تـو 

کـه بـر کسـی از  ک تریـن و واالتریـن و بالنده تریـن صلواتـی  سـالم و صلـوات فرسـتد؛ برتریـن و پا

بـدان  را  چـه  آن  تـو  کـه  می دهـم  گواهـی  رسـول خدا!  ای  فرسـتد.  برگزیدگانـش  و  پیامبـران 

فرسـتاده شـده بـودی، تبلیـغ نمـودی و اّمـت را دلسـوزانه انـدرز دادی و پـروردگارت را عبـادت 

کـه خداونـد در کتـاب خویش،  کـه مـرگ بـه سـراغت آمـد. تـو چنـان بـودی  نمـودی تـا آن زمـان 

کـه به رنـج افتادنتان بـر او گران  کـه فرماید:›هرآینـه شـما را پیامبـری از خودتـان آمـد  تـو را سـتود؛ آن جـا 

و دشـوار اسـت؛ به ]هدایت[ شـما سـخت دل بسـته اسـت؛ و به مؤمنان دلسوز و مهربان است.‹ ]توبه/١٢٨[ 

ای  تـو  بـر  زمینـش،  و  آسـمان ها  در  آفریدگانـش  همـۀ  و  فرشـتگانش  و  خـدا  صلـوات  پـس 

رسول خدا!«

زیارت سوم

ایــن  بــر   )]٧١٣/١[  5٩١/١ األربعــه:  المذاهــب  علــی  )الفقــه  چهارگانــه  مذهب هــای  بــزرگان 

یــارت اّتفــاق دارنــد: ز

تـو  کـه  گواهـی می دهـم  تـو ای پیامبـر خـدا!  بـر  برکت هـای خداونـد  و  و رحمـت  »درود 

انـدرز  دلسـوزانه  را  اّمـت  و  کـردی  ادا  را  امانـت  و  نمـودی  تبلیـغ  را  رسـالت  و  رسـول خدایی 

کـه سـتوده و  کـه خداونـد روحـت را، در حالـی  دادی و در راه خـدا جهـاد نمـودی تـا آن گاه 

سـتایش شـده، سـتاْند؛ پـس خـدا از کوچـک و بـزرِگ مـا، تـو را بهتریـن پـاداش عطـا فرمایـد و بر 

کتاب الواضحه. 1. عبدالملک بن حبیب قرطبی، پیشوای بزرگوار ثقه و نویسندۀ 
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ک تریـن صلـوات و تمام تریـن و بالنده تریـن درود. بارخدایا!  تـو صلـوات فرسـتد، بـا برتریـن و پا

در روز قیامـت، پیامبـر مـا را نزدیک تریـِن پیامبـران بـه خـود قـرار ده و مـا را از جـام او بنوشـان و 

ی سـاز! بارخدایـا! ایـن را واپسـین  از شـفاعتش روزی بخـش و در روز قیامـت، از همراهـان و

کـه دیگـر بـار بـه آن بازگردیـم؛ ای  کـن  دیـدار مـا از قبـر پیامبرمـان؟ص؟ قـرار مـده و روزی مـان 

کرامت بخشـی!« و  بزرگـی  دارنـدۀ 

زیارت چهارم

یارت از غّزالی ]إحیاء علوم الّدین: ٢٣١/١[ روایت شده است: این ز

»درود بـر تـو ای رسـول خدا؛ درود بـر تـو ای پیامبـر خـدا؛ درود بر تـو ای امین خداوند؛ درود 

بـر تـو ای دوسـت خـدا؛ درود بـر تـو ای دوسـت برگزیدۀ خدا؛ درود بر تـو  ای ِبه گزیدۀ خدا؛ درود 

بـر تـو ای احمـد؛ درود بـر تـو ای محّمـد؛ درود بـر تـو ای ابوالقاسـم؛ درود بر تـو ای محو کننده]ی 

گـرد آورنده]ی بشـر بر توحیـد[؛ درود بر تو  شـرک[؛ درود بـر تـو ای خاتـم پیامبـران؛ درود بـر تـو ای 

کـی؛ درود بـر تـو ای  ای بشـارت بخش؛ درود بـر تـو ای هشـدار دهنـده؛ درود بـر تـو ای ]نمـاِد[ پا

گرامی تریـِن فرزنـدان آدم؛ درود بـر تـو ای سـرور فرسـتادگان؛ درود بـر تـو ای  ک؛ درود بـر تـو ای  پـا

تـو ای پیشـوای  بـر  پـروردگار جهانیـان؛ درود  تـو ای فرسـتادۀ  بـر  پایان بخـش پیامبـران؛ درود 

خیـر؛ درود بـر تـو ای گشـایندۀ نیکـی؛ درود بـر تـو ای پیامبر خـدا؛ درود بر تـو ای هدایتگر اّمت؛ 

کـه خداونـد از  یان درخشـان چهـره؛ درود بـر تـو و بـر خاندانـت  درود بـر تـو ای پیشـوای سـپیدرو

ک  کامـل؛ درود بـر تو و بر یاران نیک و همسـران پا کـی  کشـان فرمـود، پا آنـان پلیـدی را زدود و پا

که مادران مؤمنانند. تـو 

کــه بــه پیامبــری از مردمــش و بــه رســولی از اّمتــش  خدایــت از مــا برتریــن پاداشــی را دهــد 

ــو  کننــد و غافــالن از ت ــاد  ــو ی کــران از ت گاه ذا ــو صلــوات فرســتد، هــر  ــر ت ــد ب داده اســت. خداون

پســین، برتریــن   غفلــت ورزنــد. خداونــد بــر تــو صلــوات فرســتد در مردمــان نخســتین و باز

از  کســی  بــر  کــه  صلواتــی  ک تریــن  پا و  نیکوتریــن  و  بزرگ تریــن  و  واالتریــن  و  کامل تریــن  و 
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ــد  ــی رهانی گمراه ــو از  ــطۀ ت ــه واس ــا را ب ــه م ک ــان  ــان س ــت؛ هم ــتاده اس ــش فرس ــدگان خوی  آفری

کــوری بــه بینایــی درآوْرد و بــا تــو از جهالــت بــه دانایــی هدایت فرمــود. گواهی  و بــه ســبب تــو  از 

کــه  گواهــی می دهــم  ــدارد؛ و  کــه همتایــی ن کــه معبــودی جــز خــدای یکتــا نیســت  می دهــم 

ــو بنــده و فرســتاده و امیــن و دوســت برگزیــده و ِبه گزیــدۀ خــدا از میــان آفریدگانــش هســتی؛   ت

کــردی و اّمــت را دلســوزانه  کــه رســالت را تبلیــغ نمــودی و امانــت را ادا  گواهــی می دهــم  و 

کــردی و اّمتــت را هدایــت نمودی و پــروردگارت را عبادت  انــدرز دادی و بــا دشــمنانت جهــاد 

ــوات  ــت صل ــدان نیک ــر خان ــو و ب ــر ت ــد ب ــس خداون ــید. پ ــو را دررس ــرْگ ت ــه م ک ــا آن گاه  ــردی ت  ک

کرامت و بزرگی بخشد!« و سالم فرستد و شرافت و 

زیارت پنجم

دّنّیه: 5٨١/4[ آورده است:
ّ
یارت را َقْسَطالنی ]المواهب الل این ز

»درود بـر تـو ای رسـول خدا؛ درود بـر تـو ای پیامبـر خـدا؛ درود بـر تـو ای دوسـت خـدا؛ درود 

 بـر تـو ای ِبه گزیـدۀ خـدا؛ درود بـر تـو ای دوسـت برگزیـدۀ خـدا؛ درود بـر تـو ای سـرور فرسـتادگان 

یان درخشـان چهره؛ درود بـر تـو و بـر  و پایان بخـش پیامبـران؛ درود بـر تـو ای پیشـوای سـپیدرو

کـه مـادران مؤمناننـد؛ درود بـر تو و بر  کـت  کیـزه ات؛ درود بـر تـو و بـر همسـران پا خانـدان نیـک پا

همۀ یارانت؛ درود بر تو و بر دیگر پیامبران و بندگان شایستۀ خدا باد!

کـه به پیامبر و رسـولی از اّمتـش عطا فرموده  خداونـد تـو را پـاداش دهـد؛ بهتریـن پاداشـی 

کـران از تو یـاد کنند و غافالن از یـاد تو غفلت  اسـت. خداونـد بـر تـو صلـوات فرسـتد، هـر گاه ذا

کـه تـو بنـده و رسـول  ورزنـد. گواهـی می دهـم کـه معبـودی جـز خـدا نیسـت؛ و گواهـی می دهـم 

کـه تو رسـالت را تبلیغ  و امیـن و ِبه گزیـدۀ خـدا از میـان آفریدگانـش هسـتی؛ و گواهـی می دهـم 

کـردی،  کـردی و اّمـت را دلسـوزانه انـدرز دادی و در راه خداونـد جهـاد  نمـودی و امانـت را ادا 

که شایسـتۀ آن اسـت.« چنان 

یارت تنگ باشد، هر چه تواند از آن بخواند.« کس وقتش برای این ز گوید: »هر  همو 
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زیارت ششم

گویـد که زائـر، بر پیامبر؟ص؟ سـالم دهد  ی  یـارت را باجـوری روایـت نمـوده اسـت. و ایـن ز

گوید: کـه صدایـش را باال َبـرد،  و بـی آن 

»درود بـر تـو ای رسـول خدا؛ درود بـر تـو ای پیامبـر خدا؛ درود بر تو ای دوسـت خدا! گواهی 

کـردی  ادا  را  امانـت  و  تبلیـغ نمـودی  را  کـه رسـالت  بـه حـق، رسـول خدایی  تـو  کـه   می دهـم 

یکـی  گمراهـی[ را سـتردی و ]پـردۀ[ تار انـدرز دادی و تیرگـی ]حیـرت و  و اّمـت را دلسـوزانه 

کـه شایسـتۀ آن  کـردی، چنـان  گفتـی و در راه خـدا جهـاد  کنـار زدی و بـه حکمـت سـخن  را 

اسـت. خداونـد تـو را از مـا بهتریـن پـاداش دهـد!«

زیارت هفتم

کرده است: یارت را شرنباللی حنفی )مراقی الفالح بإمداد الفّتاح ]ص١5٠[( یاد  این ز

»درود بـر تـو ای سـرورم، ای رسـول خدا؛ درود بـر تـو ای پیامبـر خـدا؛ درود بـر تـو ای دوسـت 

خدا؛ درود بر تو ای پیامبر رحمت؛ درود بر تو ای شـفیع اّمت؛ درود بر تو ای سـرور فرسـتادگان؛ 

تـو ای  بـر  بـه خـود پیچیـده؛ درود  تـو ای جامـه  بـر  تـو ای پایان بخـش پیامبـران؛ درود  بـر  درود 

کـه خداونـد  کـت  کان نیکـو و خانـدان پا کشـیده؛ درود بـر تـو و بـر نیـا جامـه]ی خـواب[ بـه سـر 

کامـل! کردنـی  ک  کـرد، پـا کشـان  پلیـدی را از آنـان زدود و پا

کـه بـه پیامبـری از مردمش و به رسـولی از اّمتش  خداونـد تـو را از مـا برتریـن پاداشـی دهـد 

کـه تـو رسـول خدا هسـتی و رسـالت را تبلیـغ نمـودی و امانـت را  گواهـی می دهـم  داده اسـت. 

کـردی و اّمـت را دلسـوزانه انـدرز دادی و حّجـت را آشـکار سـاختی و در راه خـدا جهـاد  ادا 

کـه مـرْگ تـو را دررسـید.  کـه شایسـتۀ آن اسـت و دیـن را برپـا داشـتی تـا آن گاه  کـردی، چنـان 

گرفتـن پیکـر  کـه بـا جـای  خداونـد بـر تـو صلـوات و سـالم فرسـتد و نیـز بـر شـریف ترین مکانـی 

گرامـی تـو در آن، شـرافت یافـت؛ صلـوات و سـالِم همـواره از پـروردگار جهانیـان، بـه شـمارۀ هـر 

کاِر آن را پایانی نیست. که  چه بود و هست با دانش خدا؛ صلواتی 
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ای رسـول خدا! مـا بـر تـو وارد شـده ایم و زائـران َحَرمـت هسـتیم که با قرار گرفتـن در مقابل 

تو شـرافت یافتیم. از سـرزمین های دوردسـت و راه های دور آمده ایم و دشـت ها و سـنگالخ ها 

بازمانـده ات  افتخـارات  بـه  و  گردیـم  کامـروا  از شـفاعتت  تـا  پیموده ایـم  یارتـت  ز بـه قصـد  را 

از پروردگارمـان  تـو  بـا  کنیـم و بخشـی از حّقـت را ادا نماییـم و  و مکان هـای حضـورت نظـر 

گناهـان بـر دوش هامـان  کـه همانـا خطاهـا پشـتمان را شکسـته اند و بـاِر  شـفاعت خواهیـم؛ 

کـه خـدای تعالـی تـو را بـه شـفاعت بـزرگ  سـنگینی می کننـد. تـو شـفاعتگر پذیرفته شـفاعتی 

و جایـگاه سـتوده و دسـتاویز شـدن ]بـرای شـفاعت بنـدگان[ وعـده داده و فرمـوده اسـت:›و 

کردنـد، نـزد تـو می آمدنـد و از خـدا آمـرزش می خواسـتند و پیامبـر بـرای  کـه بـر خـود سـتم  گـر آنـان، هنگامـی  ا

کـه  آنـان آمـرزش می خواسـت، هرآینـه خـدای را توبه پذیـر و مهربـان می یافتنـد.‹ ]نسـاء/64[ بـه راسـتی 

یده ایـم و از گناهانمان آمـرزش می جوییم.  کـه بـه خویشـتن سـتم ورز نـزد تـو آمده ایـم، حـال آن 

کـه مـا را بـر سـّنت تـو بمیراَنـد و در  کـن  پـس نـزد پـروردگارت شـفیع مـا بـاش و از او درخواسـت 

کنـار حـوض تـو وارد سـازد و از جامـت بنوشـاند، بـی آن  کنـد و مـا را  زمـرۀ خـودت محشـورمان 

کن؛ ای رسـول خدا! ما را شـفاعت  که خوار و پشـیمان باشـیم. ای رسـول خدا! ما را شـفاعت 

کـه بـه ایمـان بـر  کـن. پـروردگار مـا! مـا و آن برادرانمـان را  کـن؛ ای رسـول خدا! مـا را شـفاعت 

کـه ایمـان آورده انـد، منـه؛  کسـانی را  گرفتنـد، بیامـرز؛ و در دل هـای مـا بدخواهـی  مـا پیشـی 

پـروردگار مـا! همانـا تـو رؤوف و مهربانـی.«

زیارت هشتم

یارت را شیخ زاده )مجمع األنهر فی شرح ملتقٰی األبحر ]٣١٣/١[( آورده است: این ز

»درود و رحمـت و برکت هـای خداونـد بـر تـو ای پیامبـر؛ درود بـر تو ای رسـول خدا؛ درود بر 

تـو ای بهتریـِن آفریـدگان خـدا؛ درود بـر تو ای سـرور فرزندان آدم! گواهـی می دهم که جز خدای 

کـه تـو بنـده و فرسـتاده و امیـن او  گواهـی می دهـم  یگانـه معبـودی نیسـت و شـریکی نـدارد؛ و 

هسـتی. گواهـی می دهـم کـه رسـالت را تبلیـغ نمـودی و امانت را ادا کردی و اّمت را دلسـوزانه 
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اندرز دادی و اندوه را سـتردی. پس خدایت از ما پاداش خیر دهد؛ تو را از ما برترین پاداشـی 

کـه بـه پیامبـری از اّمتـش داده اسـت. بارخدایـا! سـرور مـا و بنـده و فرسـتادۀ خویـش،  دهـد 

محّمـد، را دسـتاویز ]نجـات اّمـت[ و رتبـۀ واالی فضیلـت و درجـۀ بریـن بلنـد عطا فرمـا و او را 

کـه وعـده نمـودی، برانگیـزان و در منزلـی مبـارک نزد خویش فـرود آور؛ تو  در جایـگاه سـتوده ای 

منّزهی ای دارای افزون بخشِی بزرگ!«

سـپس زائـر نیـاز خویـش را از خـدای تعالـی می خواهـد؛ و بزرگ تریـِن نیازهـا، فرجـام نیکو 

گوید: و آمرزش خواهـی اسـت. پـس 

»درود بـر تـو  ای رسـول خدا! از تـو شـفاعت بـزرگ را درخواسـت می کنـم و بـا تـو نـزد خدای 

کـه مسـلمان و بـر دیـن و سـّنت تـو بمیـرم و در زمرۀ بندگان شایسـتۀ  تعالـی دسـتاویز می جویـم 

خدا محشـور شـوم.«

ی سالم بر شیخین را ذکر نموده است. سپس و

زیارت نهم

کهی آورده است: یارت را فا این ز

گرامی؛  تو ای پیامبر  بر  گرامی؛ درود  تو ای پیامبر  بر  گرامی؛ درود  تو ای پیامبر  بر  »درود 

درود بر تو ای رسول خدا؛ درود بر تو ای پیامبر خدا؛ درود بر تو ای برگزیدۀ خدا؛ درود بر تو ای 

دوست خدا؛ درود بر تو ای سرور فرستادگان؛ درود بر تو ای پایان بخش پیامبران؛ درود بر تو ای 

یان  بهتریِن همۀ آفریدگان؛ درود بر تو ای پیشوای تقواپیشگان؛ درود بر تو ای جلودار سپیدرو

درخشان چهره؛ درود بر تو ای رحمت جهانیان؛ درود بر تو ای بخشش خدا بر مؤمنان؛ درود بر 

که  کسی  گنهکاران؛ درود بر تو ای راهنما به سوی راه مستقیم؛ درود بر تو ای  تو ای شفاعتگر 

›با  و  بزرگوارانه ای.‹  خوِی  بر  تو  ›به راستی  است:  نموده  وصف  خویش  سخن  این  با  را  او  خدا 

مؤمنان رؤوف و مهربان است.‹؛ درود و رحمت و برکت های خداوند بر تو و بر دیگر پیامبران و 

فرستادگان و همۀ خاندان و اهل بیت و همسران و یارانت و بندگان شایستۀ خدا باد!
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خداونـد محّمـد را پـاداش دهـد، چنـان کـه شایسـتۀ آن اسـت! ای رسـول خدا! خـدا تو را 

که به پیامبری از قومش و به رسـولی از اّمتش داده اسـت.  از ما پاداش دهد، برتریِن پاداشـی 

کران از تو یـاد کنند و غافالن از یـادت غفلت ورزند؛  خداونـد بـر تـو صلـوات فرسـتد، هـر گاه ذا

بـا برتریـن و کامل تریـن صلواتـی که بر کسـی از همۀ آفریدگانش فرسـتاده اسـت.

گواهـی  و  نـدارد؛  شـریکی  و  نیسـت  یگانـه  خـدای  جـز  معبـودی  کـه  می دهـم  گواهـی 

از میـان آفریـدگان هسـتی و رسـالت را تبلیـغ  او  تـو بنـده و فرسـتاده و برگزیـدۀ  کـه  می دهـم 

کردی، چنان  کردی و اّمت را دلسوزانه اندرز دادی و در راه خدا جهاد  نمودی و امانت را ادا 

کتابـش تصریـح نمـوده اسـت. بارخدایـا! او را دسـتاویز  کـه شایسـتۀ آن اسـت و خداونـد در 

کـه وعـده دادی،  و در جایـگاه سـتوده ای  کـن  رتبـۀ  واالی فضیلـت عطـا  و  اّمـت[  ]نجـات 

کـه پیامبـر اّمـی اسـت و نیـز  برانگیـزان! بارخدایـا! بـر محّمـد، بنـده ات و پیامبـرت و رسـولت 

کـه بـر ابراهیـم و خاندانـش  بـر خانـدان محّمـد و همسـران و نسـلش صلـوات فرسـت، چنـان 

کـه  صلـوات فرسـتادی؛ و در محّمـد و خانـدان و همسـران و نسـلش برکـت قـرار ده، چنـان 

کـه تـو سـتوده و بزرگـی.  در ابراهیـم و خاندانـش، در میـان همـۀ جهانیـان، برکـت قـرار دادی؛ 

ی کردیم؛ پس نام ما را همراه  پـروردگارا! بـه آن چـه نـازل فرمـودی، ایمان آوردیم و پیامبر را پیرو

کـه چشـم مـرا بـه دیـدارت روشـن نمـود، ای رسـول خدا؛   گواهـان بنویـس! سـتایش خـدای را 

و مرا در روضه و حضور تو وارد نمود، ای دوست خدا!«

که برایش ممکن است، ادا نماید. گر زائر از ادای همۀ آن ناتوان بود، هر قدر را  پس ا

دعا کنار سر پیامبر؟ص؟

ی بایستد و بگوید: کنار سر شریف و ٢٣. زائر 

گـر آنـان، هنگامـی که بر خـود سـتم کردند، نزد  »بارخدایـا! تـو گفتـی و سـخنت حـق اسـت:›و ا
را  خـدای  هرآینـه  می خواسـت،  آمـرزش  آنـان  بـرای  پیامبـر  و  می خواسـتند  آمـرزش  خـدا  از  و  می آمدنـد  تـو 

کـه سـخنت را شـنیدیم و فرمانـت را  توبه پذیـر و مهربـان می یافتنـد.‹ مـا نـزد تـو آمدیـم، حـال آن 
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ی کردیـم و بـه واسـطۀ پیامبـرت شـفاعت جسـتیم. پروردگار مـا! مـا و آن برادرانمان را که  پیـرو

کـه ایمـان  کسـانی را  کینـه و دشـمنی  گرفتنـد، بیامـرز؛ و در دل هـای مـا  بـه ایمـان بـر مـا پیشـی 

تـو رؤوف و مهربانـی. پـروردگار مـا! مـا را در ایـن جهـان  آورده انـد، منـه. پـروردگار مـا! همانـا 

]عطایـی[ نیـک ده و در آن جهـان نیـز ]عطایـی[ نیـک بخـش و مـا را از عـذاب آتـش دوزخ 

بـر  و سـالم  آن چـه وصـف می کننـد؛  از  مـا، خداونـد عـّزت،  پـروردگار  منـّزه اسـت  نـگاه دار. 

فرستادگان؛ و ستایش خدای را است، پروردگار جهانیان.«

که در نظرش آید، خدا را بخواند. سپس برای هر خواسته ای 

این را شرنباللی )مراقی الفالح بإمداد الفّتاح ]ص١5٢[( و جز او در آثار دیگر آورده اند.

کنار سـر پیامبر؟ص؟ دعـای دیگر 

کنـار سـر، پشـت بـه قبلـه و میـان  کـه زائـر  غّزالـی ]إحیـاء علـوم الّدیـن: ٢٣٢/١[ روایـت نمـوده 

کنـد و بـزرگ  بشـمرد و بـر رسـول خدا؟ص؟ بسـیار  قبـر و سـتون، بایسـتد و خـدای؟زع؟ را سـتایش 

صلـوات  فرسـتد و  گویـد:

کردنـد،  کـه بـر خـود سـتم  گـر آنـان، هنگامـی  گفتـی و سـخنت حـق اسـت:›و ا »بارخدایـا! تـو 

نـزد تـو می آمدنـد و از خـدا آمـرزش می خواسـتند و پیامبـر بـرای آنـان آمـرزش می خواسـت، هرآینـه خـدای 

ی  پیـرو را  فرمانـت  و  شـنیدیم  را  سـخنت  مـا  بارخدایـا!  می یافتنـد.‹  مهربـان  و  توبه پذیـر  را 

آمـرزش  بـرای  آوردیـم،  شـفاعت  بـه  تـو  نـزد  را  او  و  نمودیـم  ی  رو پیامبـرت  سـوی  بـه  و  کردیـم 

خویـش  لغـزش  از  کـه  آن  حـال  می کنـد؛  سـنگینی  پشـتمان  بـر  کـه  بارهایـی  و  گناهانمـان 

توبـه می کنیـم و بـه خطاهـا و تقصیرورزی مـان اعتـراف می نماییـم. پـس بارخدایـا! توبـۀ مـا را 

ی نـزد خـودت   بپذیـر و شـفاعت ایـن پیامبـرت را در بـارۀ مـا قبـول فرمـا و مـا را بـه جایـگاه و

کـه در پیشـگاه تـو دارد، رفعـت بخـش. بارخدایـا! مهاجـران و انصـار را بیامـرز و مـا  و بـه حّقـی 

کـه در ایمـان از مـا پیشـی گرفته انـد، نیـز بیامـرز. بارخدایـا! این را واپسـین دیدار  و برادرانمـان را 

مـا از قبـر پیامبـرت و حرمـت قـرار مـده؛ ای مهرورزتریِن مهـرورزان!«
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سـپس زائـر بـه روضـه درون می شـود و در آن، دو رکعـت نمـاز می گـزارد و هـر چـه توانـد، در 

آن بسـیار دعـا می کنـد؛ بـه سـبب فرمایـش خـوِد رسـول خدا؟ص؟: »میـان قبـر  و منبـر مـن، باغی 

از باغ هـای بهشـت اسـت؛ و منبـر مـن بـر حوضم قـرار دارد.«

گویـد: »در این مکان شـریف، نخسـت توبه اش  ی )کنـز المطالـب: ص٢١6(  ی حمـزاو عـدو

کردنـد، نـزد تـو  کـه بـر خـود سـتم  گـر آنـان، هنگامـی  را تجدیـد نمایـد و سـپس ایـن آیـه را بخوانـد:›و ا

می آمدنـد و از خـدا آمـرزش می خواسـتند و پیامبـر بـرای آنـان آمرزش می خواسـت ]هرآینه خـدای را توبه پذیر 

گویـد، چنیـن اسـت:›ای رسـول خدا!  کـه  و مهربـان می یافتنـد[.‹ آن گاه، از نیکوتریـن عبـارات 

یارتـت تبّرک  مـا بـر تـو وارد شـده ایم و زائـران تـو هسـتیم؛ نـزد تـو آمدیـم تا حّقـت را ادا کنیـم و به ز

جوییـم و از تـو شـفاعت خواهیـم بـرای گناهانـی که بر پشـتمان سـنگینی می کنـد و دل هامان 

را تیـره نموده اسـت.‹«

شـیخ علـی قـاری حنفـی در شـرح الّشـمائل افـزوده اسـت: »پـس ما را جز تو شـفیعی نیسـت 

 تـا بـه او امیـد بندیـم؛ و جـز آسـتان تـو امیـدی نیسـت کـه بـدان رسـیم؛ پس بـرای ما آمـرزش خواه

و نـزد پـروردگارت مـا را شـفاعت کـن، ای شـفاعتگر گنهـکاران؛ و از او درخواسـت نمـا کـه مـا را 

از بندگان شایسته اش قرار دهد.
گشــته و هموارهــا و ناهموارهــای  کــه اســتخوان هایش در ایــن زمیــن دفــن  کســی  ای بهتریــن 

کیــزه شــده اســت! زمیــن از او پا

کرم در آن جای دارد!« که تو در آن نهفته ای و عفاف و بخشش و  جانم فدای قبری 

کـه محّمـد بـن حـرب هاللـی، از عربـی  گویـد: ایـن، برگرفتـه از حکایتـی اسـت  امینـی 

یـارت نمـود و سـخنی نزدیـک  کنـار قبـر رسـول خدا؟ص؟ آمـد و او را ز کـه  گـزارش نمـوده  بیابانـی 

یـخ مدینـة دمشـق: 4٠٨/٢[؛  تار ]مختصـر  کر  ابـن عسـا ابن نّجـار؛  را  ایـن حکایـت  گفـت.  ایـن  بـه 

دّنّیـه ]5٨٣/4[(؛ سـبکی 
ّ
ابن جـوزی ]الوفـا فـی فضائـل المصطفـٰی: ص٨١٧[؛ َقْسـَطالنی )المواهـب الل

یـارة خیـر األنـام ]ص6٣[(؛ و خالـدی )صلـح اإلخـوان: ص54( آورده انـد. خالـدی  )شـفاء الّسـقام فـی ز
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گزارش را به دیدۀ قبول نگریسـته اند و پیشـوایان مذهب های چهارگانه  گوید: »دانشـوران این 

ابوطّیـب  ایـن سـرودۀ  نیـز  گروهـی  نیکویـش شـمرده اند.«  و  نمـوده  یـاد  آن  از  در مناسکشـان 

کـه آن دو بیـت را تضمیـن نمـوده اسـت: احمـد بـن عبدالعزیـز مقدسـی را آورده انـد 

چون بینم که بر دیوارۀ این قبر دست کشند، در حالی که اشک از دیدگانم فرومی بارد، گویم:

گریاننــد و برخــی از مهابتــش زبانشــان بنــد آمــده  گــرد او  کــه برخــی بــه   _ و ایــن در حالــی اســت 

کنار آن جای دارند. و برخی در حال دعا در 

ــار از  ــوزاند، اختی ــم را بس ــۀ درون ــود هم ــک ب ــتم و نزدی ــینه داش ــه س ــه ب ک ــی  ــر آتش ــن از تأثی و م

دســت نهــادم و نــدا دادم: _

گشته و  ]هموارها و ناهموارهای زمین  که استخوان هایش در زمین دفن  کسی  »ای بهترین 

کیزه شده است![ از او پا

کــه تاریکی هــا را بــه نــور خویــش روشــن  و در آن، خورشــید تقــوا و دیــن غــروب نمــود، از آن پــس 

کــرده بود.

کــه اّمت هــای خــاوران و باختــران جهــان از نــورش  کــه بیفســَرد؛ رخســاری  حاشــا رخســارت را 

هدایــت یافته انــد!

ــو در آســمان های  ــو رســد[؛ امــا ت ک ت ــا کنــد ]و بــه جســم پ ــو را لمــس  ک ت هــر چنــد دســت، خــا

بریــن، نشــان هدایتــی.

کفر به تاطم. که شمشیر اسام تیز بود و دریای  به دیدار پروردگارت رفتی، در حالی 

ــر همــۀ  ــه عــّزت یافــت و ب ک ــا آن گاه  ــران ایســتادی ت ــای پیامب ــو در آوردن دیــن اســام در ج ت

گشــت. ــان چیــره  ادی

گشوده است. که لب به تبّسم  هرچند به ظاهر قبری می بینیم، باطنش باغی است بهشتی 

گرد آن به ازدحام درآیند. کنند و هر روز  فرشتگان پیرامونش طواف 

گونه هــای مــن  گــر او را در زمــان حیاتــش می دیــدم، می گفتــم: ›چــون راه مــی روی، تنهــا بــر  ا

قــدم بگــذار!‹«

ک؟ص؟ صلوات بـر پیامبر پا

کنار  کس  »هر  است:  کرده  روایت  پیامبر  به  انتساب  با  خویش،  سند  با  بخاری   .٢4
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برساند  به من  را  تا صلواتش  او بگمارد  بر  را  بر من صلوات فرستد، خداوند فرشته ای   قبرم 
ی خواهم بود.«1 گواِه _ و کفایت نماید؛ و من در روز قیامت، شفیع _ یا  کاِر دنیا و آخرتش را  و 

گونـۀ آن را ادا  کنـد؛ و اختـالف در  کامل تریـن  گویـد: »زائـر، تام تریـن نـوع صلـوات و  مجـد 

آن مشهور است. آن چه خود من برمی گزینم، این است:

بـه  فرسـت،  و همسـرانش صلـوات  یـاران  و  و خانـدان  مـا محّمـد  بـر سـرور  ›بارخدایـا! 

لبریـزی  بـه  آفریـده ای و می آفرینـی،  آفریـده ای و می آفرینـی، هـم وزن آن چـه  شـمارۀ آن چـه 

آن و چندیـن  زمینـت، هماننـد  و  آسـمان ها  بـه سرشـارِی  و  و می آفرینـی  آفریـده ای  آن چـه 

کلماتـت   برابـرش، بـه شـمارۀ آفریدگانـت، هـم وزن عرشـت، بـه منتهـای رحمتـت و مرّکـب 

گـردی، بـه شـمارۀ آن چـه آفریدگانـت در همـۀ زمان  و مـرز خشـنودی ات تـا آن جـا کـه خشـنود 

گذشـته تـو را بـا آن یـاد کرده انـد، بـه شـمارۀ آن چـه بـا آن در زمـان باقی مانـده، در هـر سـال و ماه 

گوشـۀ چشـم، از  و جمعـه و روز و شـب و سـاعتی از سـاعات و بـا هـر نسـیم و َنَفـس و اشـاره و 

ابـد تـا ابـد _ ابـد دنیـا و آخـرت _ تـو را بـا آن یـاد می کننـد، و بـا بیـش از آن که نه آغازش گسسـته 

گفتـه _ آن گاه بگویـد:  می شـود و نـه پایانـش فنـا می پذیـرد. _ ایـن عبـارات را یـک یـا سـه بـار 

بارخدایـا! بـر سـرور مـا محّمـد و بـر خانـدان سـرور مـا محّمـد صلوات فرسـت!‹«

کـه خـود دیـدارش نمـوده، شـنیده اسـت:  کسـی  کـه از  از ابن ابی  فدیـک2 روایـت شـده3 

کنار قبـر پیامبر؟ص؟ بایسـتد و بگوید:›همانا خدای و فرشـتگانش  کـه هر کس  »بـه مـا خبـر رسـیده 

گوییـد، سـامی  کـه ایمـان آورده ایـد، بـر او درود فرسـتید و سـام  کسـانی  بـر پیامبـر درود می فرسـتند. ای 

درخور و شایسته.‹ ]احزاب/56[ آن گاه، خدای تعالی بر محّمد صلوات و سالم فرستد.«

کرده است. 1. این را خطیب شربینی )مغنی المحتاج شرح المنهاج: 4٩4/١ ]5١٢/١[(یاد 

کتاب هـای  نویسـندگان  شـش گانه،  امامـان  کـه  ثقـه  پیشـوای  )د.٢٠٠(  فدیـک  بـن  مسـلم  بـن  اسـماعیل  بـن  محّمـد   .2
کرده انـد. روایـت  وی  از  »صحیـح«، 

3. این را بیهقی ]شـعب اإلیمان: 4٩٢/٣[؛ قاضی عیاض )الّشـفا بتعریف حقوق المصطفٰی ]١٩٧/٢[(؛ سـبکی )شـفاء 
گروهی دیگر با ذکر سـند آورده اند. یارة خیر األنام(؛ عبدری )مدخل الشـرع الشـریف ]٢6١/١[(؛ و  الّسـقام فی ز
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محّمد!«  ای  تو،  بر  خدا  »صلوات  بگوید:  بار  هفتاد  گر  ا که  است  آمده  نیز  روایتی  در 

فرشته ای او را ندا دهد: »صلوات خدا بر تو، ای فالن؛ امروز هیچ حاجت تو فروگذار نگردد.«

که هر چند  گفته اند  گوید: »برخی  سمهودی ]وفاء الوفا بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟: 4/١٣٩٩[ 

گوید:›خداوند بر تو  که  کلمۀ محّمد آمده، برای رعایت ادب، سزاوارتر آن است  در روایت، 

سالم و صلوات فرستد، ای رسول خدا!‹؛ زیرا از ویژگی های وی _ صّلی اهلل تعالی علیه و سّلم _ آن 

گویند:›ای رسول خدا؛ ای پیامبر خدا!‹ و مانند آن.  که با نامش خوانده نشود، بلکه  است 

که با صلوات و سالم همراه نیست.« که این در خواندنی باشد  البّته به نظر می رسد 

توّسل و شفاعت جستن به قبر شریف پیامبر؟ص؟

٢5. سـپس زائـر بـه جـای نخسـت خویـش در برابـر چهـرۀ رسـول خدا؟ص؟ بازمی گـردد و در 

 حـِقّ خویـش بـه او توّسـل می جویـد و نـزد پـروردگارش _ سـبحانه و تعالـی _ او را شـفیع می سـازد 

گوید: که  و فراوان آمرزش می خواهد و زاری می کند، پس از آن 

کتابــی صــادق نــازل نمــود و در آن، فرمــود:›و  »ای بهتریــِن پیامبــران! خداونــد بــر تــو 

می خواســتند  آمــرزش  خــدا  از  و  می آمدنــد  تــو  نــزد  کردنــد،  ســتم  خــود  بــر  کــه  هنگامــی  آنــان،  گــر   ا

مــن و  مهربــان می یافتنــد.‹  و  توبه پذیــر  را  خــدای  آمــرزش می خواســت، هرآینــه  آنــان  بــرای  پیامبــر   و 

بــه  پــروردگارم  نــزد  را  تــو  و  می جویــم  اســتغفار  گناهانــم  از  کــه  آن  حــال  آمــده ام،  تــو  نــزد    

شفاعت می برم.«

گوید: و نیز 

»ای رسـول خدا! ما بر تو وارد شـده ایم و زائران تو هسـتیم. نزد تو آمدیم تا حّقت را ادا نماییم 

کـه همانـا خطاهـا بـر  و بـه زیارتـت تبـّرک جوییـم و تـو را نـزد پـروردگار واالیـت بـه شـفاعت آوریـم؛ 

پشـتمان سـنگینی می کنند و تو شـفاعتگری هسـتی که شـفاعتش پذیرفته می شـود و خدایت 

تـو را بـه شـفاعت بـزرگ و جایـگاه سـتوده وعـده فرمـوده اسـت. مـا نـزد تـو آمده ایـم، حـال آن کـه بـه 

خـود سـتم ورزیده ایـم و از گناهانمـان اسـتغفار می جوییـم و از تـو می  خواهیـم که نزد پـروردگارت 
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بـرای مـا آمـرزش خواهـی؛ کـه تـو پیامبر و شـفیع مایی. پـس نزد پروردگارت ما را شـفاعت کـن و از 

کنـار  گرداَنـد و  کـه مـا را بـر سـّنت و محّبـت تـو بمیراَنـد و در زمـرۀ تـو محشـور  او درخواسـت نمـا 

حوض تو وارد نماید، بی آن که خوار و پشیمان باشیم.«

دّنّیه ]5٩٣/4[( گفته است: »سزاوار است که زائر پیامبر؟ص؟ بسیار دعا 
ّ
َقْسَطالنی )المواهب الل

و زاری نماید و از آن حضرت؟ص؟ فریادرسی خواهد و شفاعت جوید و به آن حضرت؟ص؟ توّسل 

نماید. پس هر که از او شفاعت جوید، سزا است که خدا او را شفیع وی قرار دهد. فریادخواهی 

که فریادرسی او را تحّقق  که فریادخواه از فریادرس بخواهد تا به فریاد او رسد  بدین معنا است 

بخشد؛ و تفاوت نمی کند که آن را با کدامین واژه به کار َبرد: استغاثه، توّسل، شفاعت خواهی، 

وسیله قرار دادن منزلت و وجاهت )= توّجه(، یا وسیله قرار دادن بزرگی و جاه )= تجّوه( _ زیرا این 

دو از جاه و وجاهت ریشه می گیرند و معنای هر دو، واالیِی مقام و منزلت است _ و گاه به کسی 

که صاحب جاه است توّسل جسته می شود، برای رسیدن به کسی که دارای جاه واالتر است. 

یخ  این استغاثه، توّسل، شفاعت خواهی، و توّجه به پیامبر؟ص؟ _ چنان که در تحقیق الّنصرة فی تار

دار الهجره ]ص١١٣[ و مصباح الّظالم فی المستغیثین بخیر األنام ]٣5٢/٢[ آمده _ در هر حالت تحّقق 

می یابد؛ خواه پیش از آفرینش وی و خواه پس از آن، در زمان حیات دنیایی اش یا پس از وفاتش 

در برزخ و پس از برانگیخته شدن در عرصه های قیامت.«

بـه  شـده،  یـاد  حالت هـای  در  را  آن حضـرت؟ص؟  از  شـفاعت خواهی  و  توّسـل  او  سـپس 

تفصیـل بیـان نمـوده اسـت.

دّنّیـه: ٣١٧/٨( گویـد: »هماننـد همیـن سـخن در المنسـک تألیـف 
ّ
ُزرقانـی )شـرح المواهـب الل

مـه خلیـل آمـده و بـدان افـزوده شـده اسـت:›زائر بایـد بـه آن حضـرت؟ص؟ توّسـل جویـد و جـاه 
ّ

عال

پیامبـر  را وسـیله قـرار دهـد؛ زیـرا وی همـان اسـت کـه کوه هـای گرانباری هـا و بارهـای سـنگین 

گناهان نزد او فرومی افتند؛ چرا که برکت و بزرگی شفاعت وی نزد پروردگارش چنان است که 

هیچ گناهی در برابر آن بزرگ نمی نماید. هر کس خالف این را باور داشته باشد، حرمان زده ای  )213)
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ایـن سـخن  آیـا وی  بـه گمراهـی کشـیده؛  را  و درونـش  را زدوده  کـه خداونـد بصیرتـش  اسـت 

 خـدای تعالـی را نشـنیده اسـت )؟(:“و اگـر آنـان، هنگامـی کـه بـر خـود سـتم کردنـد، نـزد تـو می آمدنـد 

و از خـدا آمـرزش می خواسـتند ]و پیامبـر برای آنان آمرزش می خواسـت، هرآینه خـدای را توبه پذیر و مهربان 

می یافتند[.”‹ و شـاید مقصود وی کنایه و تعریضی بر ابن تیمّیه باشـد.« 

گروهی از حافظان و برجسـتگان اهل سـّنت در بارۀ توّسـل،  گوید: در این میان،  امینی 

سـخن گسـترده و گفته انـد: توّسـل بـه پیامبـر در همـه حـال، پیـش از آفرینـش پیامبـر  یـا پـس از 

آن و در زمـان حیـات دنیایـی اش یـا پـس از وفاتش و در مّدت برزخ یا پس از برانگیخته شـدن 

در عرصه های قیامت و بهشت، جایز است. آنان توّسل را سه گونه دانسته اند:

ی یا برکـت او. گویند  ١. نیـاز خواسـتن از خـدای تعالـی بـه واسـطۀ خـود پیامبـر  یا مقـام و

کـه توّسـل بدیـن معنـا در همـۀ حالت های یاد شـده جایز اسـت.

کـه ایـن گونه از  ٢. توّسـل بـه پیامبـر بـه معنـای خواسـتن دعـا از او. ایشـان حکـم کرده انـد 

توّسـل نیـز در همـۀ حالت هـا جایز اسـت.

آن حضـزت؟ص؟  یعنـی  پیامبـر؟ص؟؛  از  نظـر  مـورد  چیـز  خواسـتن  معنـای  بـه  توّسـل   .٣

می توانـد بـا درخواسـت از پـروردگارش و شـفاعت نمـودن، سـبب دسـتیابی بـدان چیـز شـود. 

پـس ایـن نیـز در معنـا بـه همـان گونـۀ دوم بازمی گـردد؛ اّمـا عبارت هـای آن دو مختلف اسـت. 

تـو  »از  دانسـته اند:  معنـا  همیـن  بـه  رسـول خدا؟ص؟  بـه  خطـاب  را  گوینـده  سـخِن  ایـن  آنـان 

از همیـن قبیـل شـمرده اند سـخن عثمـان  نیـز  کـه در بهشـت همراهـت باشـم.«  می خواهـم 

کـه نمی توانـم بـه نیکـی قـرآن را از  کـردم  گویـد: »بـه پیامبـر؟ص؟ شـکوه  کـه  بـن ابی العـاص را 

بـر نمایـم. بـه مـن فرمـود:›ای عثمـان! نزدیـک مـن آی.‹ سـپس دسـتش را بـر سـینه ام نهـاد و 

کـه  فرمـود:›ای شـیطان! از سـینۀ عثمـان بیـرون رو.‹ از آن پـس، هیـچ چیـز را نشـنیدم، جـز آن 

گویـد: »روایـات در ایـن زمینـه  یـارة خیـر األنـام ]ص١٧5[(  از بـر نمـودم.« سـبکی )شـفاء الّسـقام فـی ز

کـه آن را توّسـل یـا شـفاعت جسـتن یـا فریادخواهـی یـا  بسـیارند ... پس برایـت ایـرادی نـدارد 
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بزرگـی و جـاه پیامبـر را وسـیله قـرار دادن )= تجـّوه( یـا منزلـت و وجاهـت او را وسـیله سـاختن 

)= توّجـه(، نـام نهـی؛ زیـرا معنـای همـۀ این هـا یکسـان اسـت.«

درازدامـِن  سـخنان  عمـدۀ  از  را  پژوهنـدگان  کـه  نیسـت  مجـال  را  مـا  گویـد:  امینـی 

برجسـتگان مذهب هـای چهارگانـه در بـاب مناسـک و جـز آن، در پیرامـون توّسـل بـه پیامبـر 

کتابـی ُپربـرگ  کنیـم،  گـر از همـۀ آن هـا یـاد  گاه نماییـم؛ و ا کـه بـدان دسـت یافتیـم، آ ک؟ص؟  پـا

گسـتردگی  کـه شمارشـان را انـدک نتـوان دانسـت، در ایـن زمینـه بـه  گروهـی  و بـار پدیـد آیـد. 

جملـه: از  گفته انـد؛  سـخن 

ی دو باب را بدین موضوع  ١. حافـظ ابن جـوزی )د.5٩٧( در الوفـا فـی فضائـل المصطفٰی. و

اختصاص داده است: توّسل به پیامبر؛ و شفا جستن از قبر پیامبر.

فـی  الّظـالم  مصبـاح  در  )د.6٨٣(  مالکـی  نعمـان  بـن  محّمـد  ابوعبـداهلل  شـمس الّدین   .٢

گرانبهـا در حـدود  کتابـی  گویـد: »ایـن،  المسـتغیثین بخیـر األنـام. خالـدی )صلـح اإلخـوان ]ص٩١[( 

بیسـت جـزء اسـت.« سـّید نورالّدیـن سـمهودی )وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـٰی؟ص؟ ]١٣٧5/4[( _ 

کـرده اسـت. کتـاب بسـیار نقـل  ک _ از آن  بـاب توّسـل بـه پیامبـر پـا

کـه  ٣. ابـن داوود مالکـی شـاذلی. او در البیـان و اإلختصـار نمونه هایـی بسـیار را یـاد نمـوده 

گشـایش  دانشـوران و صالحـان بـه سـختی ها درافتاده انـد و بـا توّسـل بـه پیامبـر؟ص؟ برایشـان 

پدید آمده است.

یارة خیر األنام: ص١٢٠-133 ]ص١6٠[(� 4. تقی الّدین سبکی )د.٧56( )شفاء الّسقام فی ز

 4٣١-4١٩/٢ المصطفـٰی؟ص؟:  دار  بأخبـار  الوفـا  )وفـاء  )د.٩١١(  سـمهودی  نورالّدیـن  سـّید   .5

�)]١٣٧١-١٣٨٧/4[

دّنّیه ]5٩5/4[(�
ّ
6. حافظ ابوعّباس َقْسَطالنی )د.٩٢٣( )المواهب الل

دّنّیه: ٣١٧/٨(�
ّ
٧. ابوعبداهلل ُزرقانی مصری مالکی )د.١١٢٢( )شرح المواهب الل

کتــاب نگاشــته  کــه بهتریــن  ٨ . خالــدی بغــدادی )د.١٢٩٩( )صلــح اإلخــوان ]ص١٢١[( 

)214)
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کنــدۀ ایــن بــاب را در هفتــاد صفحــه  ی همــۀ مطالــب پرا شــده در ایــن موضــوع اســت. و

ــل  ــارۀ توّس ــی در ب ــود آلوس ــّید محم ــخن س ــه س ــخ ب ــتقل در پاس ــاله ای مس ــز رس ــردآورده و نی گ

کــه در بیســت صفحــه در چاپخانــۀ نخبــة األخبــار بــه ســال ١٣٠6 بــه  بــه پیامبــر؟ص؟ نگاشــته 

چــاپ رســیده اســت.

ی )د.١٣٠٣( )کنز المطالب: ص١٩٨(� ی حمزاو ٩. عدو

کتـاب األسـماء و الّصفـات  کـه همـراه  ١٠. عّزامـی شـافعی قضاعـی )فرقـان القـرآن ]ص١٢5[( 

کـه حـِقّ سـخن را ادا  تألیـف بیهقـی، در ١4٠ صفحـه بـه چـاپ رسـیده و اثـری اسـت ارزشـمند 

نمـوده اسـت.
ــه ســوی پروردگارشــان وســیله ای  ــه خدایــی[ می خواننــد، خــود، ب ــه ]مشــرکان ب ک »کســانی را 

]اســراء/5٧[ می جوینــد.« 

تبّرک به قبر شریف، با دربرگرفتن و چهره سایی و بوسیدن

خــود  کــه  را  چهارگانــه  مذهب هــای  برجســتگان  از  یــک  هیــچ  زمینــه،  ایــن  در   .٢6 

کــه تبــّرک جســتن بــه قبــر پیامبــر را  و اندیشه هاشــان در جامعــه دارای بهــا باشــد، نیافتیــم 

کار را نهــی نموده انــد، تنهــا مقصودشــان مکــروه  کــه از ایــن میــان، ایــن  کســانی  حــرام بشــمارد. 

ــه ایــن  ــا اســتناد ب ــه حــرام دانســتن آن. ایشــان آن را مکــروه شــمرده اند، ب ــوده و ن شــمردن آن ب

کــه دور  گمــان می کننــد  کــه نزدیــک شــدن بــه قبــر شــریف بــا ادب نیکــو نمی ســازد. آنــان  اّدعــا 

کــه در دیــن خــدا بــا  گاه نیســت  ی بــا ادب ســازگارتر اســت؛ اّمــا شایســتۀ فقیــه آ مانــدن از قبــر و

کــه بــر هیــچ پایــه ای اســتوار نیســت و بــه حســب نظرهــا و آرا دچــار  چنیــن نظریه پردازی هایــی 

دگرگونــی می شــود، فتــوا دهــد.

کار حکـم  ایـن  بـه حرمـت  و  گشـته  از شـریعت حـق جـدا  کـه  کسـانی1  آری؛ هسـتند 

گفتـاری اسـت از پیـش خـود و بـدون برهـان،   کرده انـد؛ و ایـن، سـخنی اسـت بی دلیـل، و 

1. مراد، ابن تیمّیه و پیروان او است.
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گـروه در میـان جامعـه بـه رمیدگـی ]از دیـن[ و جدایـی از عموم،  و نظـری تهـی از حّجـت. ایـن 

مشـهورند و بـه آنـان و اندیشه هاشـان اعتنـا نمی شـود.

کنـد  گاه  کـه ایشـان را بـه حقیقـت آ ی خواننـدگان می نهیـم  کنـون مطالبـی را پیـش رو ا

گاهـی قطعـی و یقینـی تنها  و اندیشـۀ درسـت و راه همـوار و مسـتقیم را بدانـان نشـان دهـد؛ و آ

از این جا به دست آید.

کر  در إتحـاف الزائـر1، از طریـق طاهـر بـن یحیـی حسـینی، از پـدرش، از  ١. حافـظ ابـن عسـا

کرده اسـت: »چون رسـول خدا؟ص؟  جّدش، از جعفر بن محّمد، از پدرش، از علی؟ضر؟ روایت 

ک آن را  ک سـپردند، فاطمـه؟اهضر؟ آمـد و بـر قبـر آن حضـرت؟ص؟ ایسـتاد و مشـتی از خـا را بـه خـا

گریست و چنین سرود: برگرفت و بر دو چشم خویش نهاد و 
گر در طول عمرش هیچ عطری را نبوید؟ ک ا که تربت احمد را بوییده، چه با آن را 

گر بر روز فرومی ریخت، شب می شد.« که ا بر من مصیبت هایی فروریخت 

]ص٨١٩[(؛  المصطفـٰی  فضائـل  فـی  )الوفـا  ابن جـوزی  آورده انـد:  کسـان  ایـن  را  گـزارش  ایـن 

 _  )]56٣/4[ دّنّیـه 
ّ
الل )المواهـب  َقْسـَطالنی  ]4٣٢/٢[(؛   ٣4٠/٢ الّنبوّیـه:  )الّسـیرة  ابن سـّیدالّناس 

ص٩  األشـراف:  بحـب  )اإلتحـاف  ی  شـبراو ٢١٠/٢(؛  الّشـمائل:  )شـرح  قـاری  ؛  کوتـاه _  صـورت  بـه 

)صلـح  خالـدی  ]١4٠5/4[(؛   444/٢ المصطفـٰی؟ص؟:  دار  بأخبـار  الوفـا  )وفـاء  سـمهودی  ]ص٣٣[(؛ 

ینـی دحـالن )الّسـیرة  ی )مشـارق األنـوار: ص6٣ ]١٣4/١[(؛ سـّید احمـد ز اإلخـوان: ص57(؛ حمـزاو

�)]١١٣/4[  ١٢٠5/٣ الّنسـاء:  )أعـالم  کحالـه  رضـا  عمـر  و  ]٣١٠/٢[(؛   ٣٩١/٣ الّنبوّیـه: 

ی الکبـرٰی الفقهّیـه: ١٨/٢(؛ خطیـب  ی _ سـام اهلل علیهـا _ را ابن َحَجـر )الفتـاو ایـن دو بیـت از و

 ٣٩٠/٢ البخـاری:  صحیـح  لشـرح  الّسـاری  )إرشـاد  َقْسـَطالنی  و  ٣4٩/١(؛  المنیـر:  )السـراج  ِشـْربینی 

آورده انـد.  )]٣5٢/٣[

که بالل، اذان گوی پیامبر؟ص؟، در خواب خویش رسـول خدا؟ص؟  ٢. از ابودرداء نقل اسـت 

کتاب به اشتباه، »تحفة الزائر« درج شده است. )م.( 1. در چاپ مرکز غدیر، نام این 
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را دیـد کـه بـه وی فرمـود: »ای بـالل! ایـن چـه بدرفتـاری اسـت؟ آیـا تـو  را  آن هنـگام درنرسـیده که 

بـه زیـارت مـن آیـی، ای بـالل؟« وی اندوهگین و ترسـان و هراسـان برخاسـت و بر مرکب خویش 

گریسـتن نمـود  کنـار قبـر پیامبـر؟ص؟ آمـد و آغـاز بـه   برنشسـت و بـه سـوی مدینـه روان شـد. پـس 

نـزد حسـن و حسـین؟امهضر؟ رفتـه، آن دو را دمـادم در  بـر قبـر سـایید. آن گاه،  را  و چهـرۀ خویـش 

آغـوش گرفتـه، می بوسـید. _ تـا پایـان حدیث _

یـخ مدینـة دمشـق: ٢56/٢ ]١٣٧/٧[(، بـا یـک طریـق  کر )تار گـزارش را حافـظ ابن عسـا ایـن 

و بـه صـورت مسـند، در دو جـای، یکـی در شـرح حـال ابراهیـم بـن محّمـد انصـاری و دیگـری 

یـارة خیـر األنـام )ص٣٩ و 4٠ ]ص5٣ و  کـه در شـفاء الّسـقام فـی ز در شـرح حـال بـالل، آورده؛ چنـان 

کتـاب، سـند را در مـورد اّول حـذف نمـوده و تنهـا متـن  54[( یـاد شـده اسـت. اّمـا پیراینـدۀ 

کرده و بدین سـان، بر آن حدیث  حدیث را آورده؛ و سـند و متن را یکجا در مورد دوم حذف 

یده است. کتاب، خطا و زشتی ورز و این 

گزارش را این کســـان آورده اند: حافظ ابومحّمد عبدالغنی مقدســـی در الکمال  نیـــز این 

فـــی أســـماء الرجـــال، در شـــرح حـــال بـــالل؛ ابوحّجـــاج مـــّزی )تهذیـــب الکمال فـــی أســـماء الرجال 

گویـــد: »این روایت  ی  یارة خیر األنـــام: ص٣٩ ]ص5٣[( _ و ]٢٨٩/4[(؛ ســـبکی )شـــفاء الّســـقام فی ز

کر ایـــن روایت را با  که ابن عســـا بـــا ســـند نیکو به ما رســـیده و نیـــازی به تأّمل در دو ســـندی 

یان آن دو ســـند، معروف و مشـــهورند _ ؛ ابن اثیر )ُاْســـد الغابه:  آن ها آورده، نیســـت؛ هر چند راو

ســـند  کـــه   )]١٣56/4[  4٠٨/٢ المصطفـــٰی:  دار  بأخبـــار  الوفـــا  )وفـــاء  ســـمهودی  ]٢44/١[(؛   ٢٠٨/١ 

کـــه دیگربـــار ســـندش را نیکو دانســـته؛  آن را نیکـــو شـــمرده؛ همـــو )همـــان: 44٣/٢ ]١4٠5/4[( 

ی )مشـــارق األنوار:  دّنّیـــه؛ خالـــدی )صلـــح اإلخـــوان: ص5٧(؛ و حمـــزاو
ّ
َقْســـَطالنی در المواهـــب الل

ص5٧ ]١٢١/١[(�

کـه رسـول خدا؟ص؟ را  کـه سـه روز پـس از آن  3. از علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ روایـت اسـت 

ک سـپردیم، عربـی بیابان نشـین بـر مـا وارد شـد و خـود را بـر قبـر پیامبـر؟ص؟ افکْنـد و از  بـه خـا
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گفتـی و مـا سـخنت را شـنیدیم.  گفـت: »ای رسـول خدا! تـو  ک آن بـر سـر خویـش پاشـید و  خـا

یافتیـم و در زمـرۀ آن چـه بـر تـو نـازل  یافـت نمـودی و مـا از تـو در تـو سـخن خـدای سـبحان را در

کردنـد، نـزد تـو می آمدنـد ]و از خـدا آمـرزش  کـه بـر خـود سـتم  گـر آنـان، هنگامـی  گفتـار بـود:›و ا شـد، ایـن 

می خواسـتند و پیامبـر بـرای آنـان آمـرزش می خواسـت، هرآینـه خـدای را توبه پذیـر و مهربـان می یافتنـد[.‹ 

کـرده ام و نـزد تـو آمـده ام تـا برایـم آمـرزش خواهـی.« پـس از درون قبـر  همانـا مـن بـر خویـش سـتم 

گشـت.« یـده  ندایـی برخاسـت: »گنـاه تـو آمرز

کسان با ذکر سند آورده اند: گزارش را این  این 

1. حافظ ابوسعید عبدالکریم سمعانی )د.573(.

2. حافظ ابوعبداهلل بن نعمان مالکی )د.683( در مصباح الّظالم فی المستغیثین بخیر األنام�

کرخی. 3. ابوالحسن علی بن ابراهیم بن عبداهلل 

4. شیخ شعیب حریفیش )د.801( )الّروض الفائق: 137/2 ]ص380[(�

5. سّید نورالّدین سمهودی )د.911( )وفاء الوفا بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟: 412/2 ]1399/4[(�

دّنّیه ]583/4[(�
ّ
6. ابوعّباس َقْسَطالنی )د.923( )المواهب الل

7. شیخ داوود خالدی )د.1299( )صلح اإلخوان: ص540(�

ی مالکی )د.1303( )مشارق األنوار: ص57 ]121/1[(� 8 . شیخ حسن حمزاو

کنـار قبـر پیامبـر؟ص؟ آمـد و دیـد  کـه روزی مـروان  4. از داوود بـن ابی صالـح نقـل شـده 

گرفـت و  گریبـان او را  کـه مـردی چهـره _ یـا پیشـانِی _ خویـش را بـر قبـر نهـاده اسـت. مـروان 

ی ابواّیوب  کـه و ی کرد و مروان دید  کـه چـه می کنـی؟« آن مـرد به سـوی او رو گفـت: »می دانـی 

گفـت: »آری؛ مـن نـزد ایـن سـنگ نیامـده ام، بلکـه فقـط نـزد رسـول خدا؟ص؟  انصـاری اسـت. 

کـه فرمود:›بـر دیـن آن گاه نگرییـد که اهل  آمـده ام و نـه ایـن سـنگ. از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم 

کـه اهـل دیـن  کسـانی  کـه  گیرنـد؛ بلکـه بـر دیـن آن زمـان بگرییـد  دیـن زمامـش را در دسـت 

گیرنـد!‹« نیسـتند، زمـام آن را بـه دسـت 
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بـا ذکـر سـند آورده  کـم )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 515/4 ]560/4[(  گـزارش را حا ایـن 

و همـو و نیـز ذهبـی در تلخیـص المسـتدرک علـی الصحیحیـن آن را صحیح شـمرده اند. همچنین 

ابوحسـین یحیـی بـن حسـن حسـینی در أخبـار المدینـه، بـا سـندی دیگـر از مّطلـب بـن عبداهلل 

یـارة خیـر األنـام سـبکی )ص113  کـه در شـفاء الّسـقام فـی ز کـرده؛ چنـان  بـن حنطـب، آن را روایـت 

گر این سـند صحیح اسـت،  گفته اسـت: »ا گزارش آن  ]ص152[( آمده اسـت. سـبکی پس از 

دسـت کشـیدن بـه دیـوارۀ قبـر کراهـت ندارد. این را گفتیم تا از کسـانی ایـراد گیریم که به طور 

کار را مکروه شمرده اند.« قطعی، این 

گـزارش را سـّید نورالّدیـن سـمهودی )وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـٰی؟ص؟: 410/2 و 443  ایـن 

گفته اسـت: »آن را به خّط  کرده و  ]1359/4 و 1404[( به نقل از پیشـوای حنبلیان، احمد، یاد 

حافـظ ابوالفتـح مراغـی مدنـی دیـدم.« نیـز حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 2/4( آن را بـه نقـل از 

احمد روایت نموده است.

کـه بازداشـتن از توّسـل بـه قبرهـای  گاهـی می بخشـد  گویـد: ایـن حدیـث بـه مـا آ امینـی 

گـوش جهانیـان  و  بـوده  روزگار صحابـه  از  امویـان  گمراهی هـای  و  از بدعت هـا  فقـط  ک،  پـا

کار را ناپسـند شـمرده باشـد، مگـر زادۀ خانـۀ امّیـه،  کسـی از صحابـه ایـن  کـه  هرگـز نشـنیده 

دارد  هدفـی  او  آری؛  می کنـد.  دفـاع  خویـش  از  خـود  شـاخ  بـا  گاو  آری؛  ستم پیشـه.   مـروان 

کاری دیگـر تظاهـر می کنـد. آری؛ همـۀ بنی امّیـه و به ویـژه مـروان در  و بـرای رسـیدن بـه آن، بـه 

کـه آن حضـرت؟ص؟ هیـچ حرمتـی  یدنـد، از آن روز  کینـه می ورز دل خویـش بـه رسـول خدا؟ص؟ 

کـه آن  کـه آن را هتـک نکنـد؛ و هیـچ پـردۀ شـرافتی را نگذاشـت  از خانـدان امـوی باقـی ننهـاد 

کـه  کـه آن را نابـود نسـازد. و ایـن، بـدان سـان بـود  را از هـم نـَدرد؛ و هیـچ پایـه ای را رهـا نکـرد 

که او»از هوای نفس  گفت؛ حال آن  آن حضرت؟ص؟ از آنان عیب جویی نمود و بدیشـان ناسـزا 

کـه بـه او فرسـتاده می شـود. او را آن ]جبرئیـل[ بسـیار نیرومند  کام او مگـر وحیـی  سـخن نمی گویـد. نیسـت 

گفتـار بـا سـند صحیـح از رسـول خدا؟ص؟ رسـیده اسـت: »هـر  آموختـه اسـت.« ]نجـم/3-5[ ایـن 
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گاه بنی امّیـه بـه چهـل َتـن رسـند، بنـدگان خـدا را بـه بردگی گیرنـد و مال خدا را مال شـخصی 

خویـش گیرنـد و کتـاب خـدا را مایـۀ نیرنـگ و فریـب مـردم سـازند.«

فرزنـدان  »چـون  اسـت:  رسـیده  آن حضـرت؟ص؟  از  صحیـح  سـند  بـا  سـخن  ایـن  نیـز 

ابوالعـاص بـه سـی َتـن رسـند، دیـن خـدا را مایـۀ نیرنـگ و فریـب مردم سـازند و بنـدگان خدا را 

کننـد.« گیرنـد و مـال خـدا را میـان خـود دسـت بـه دسـت  بـه بردگـی 

گفتـار بـا سـند صحیـح از آن حضـرت؟ص؟ رسـیده اسـت: »در خوابـم بـه مـن  همچنیـن ایـن 

نشـان دادنـد کـه گویـا فرزنـدان حکم بن ابی العـاص بر منبرم می جهند، چنـان که بوزینگان چنین 

کننـد.« و گفته انـد کـه پـس از آن، دیگـر پیامبـر تـا هنـگام وفـات بـا آرامـش و لب خندان دیده نشـد.

ی ایـن  کـه حکـم بـن ابی العـاص از آن حضـرت؟ص؟ اجـازۀ ورود خواسـت، و نیـز آن گاه 

کـه از ُصلب او بیرون  کـه روایتـی اسـت صحیـح: »لعنـت خدا بر او بـاد و بر هر  سـخن را فرمـود 

کـه البّتـه اندکنـد. آنـان در دنیـا جایـگاه برتـر دارنـد و در  کـه مؤمـن باشـند  کسـانی  آیـد، مگـر 

آخـرت، جایـگاه َپسـت؛ صاحبـان نیرنـگ و خدعه انـد؛ در دنیـا مواهبـی بـه آنـان عطـا شـده و 

در آخرت هیچ نصیب و بهره ای ندارند.«

که مروان بن حکم نزد  همچنین این سخن با سند صحیح از پیامبر؟ص؟ رسیده، آن گاه 

وی آورده شد: »او پست است، پسِر پست ]یا: فرومایۀ بی مرّوت[ و ملعونی است پسِر ملعون.«

کـــه رســـول خدا؟ص؟ فرمـــود: »خداونـــد لعنـــت  از عایشـــه نیـــز بـــه صـــورت صحیـــح رســـیده 

کـــه مـــروان در ُصلـــب او اســـت. بخشـــی از لعنـــت خـــدای؟زع؟ او را فـــرا  کـــرد پـــدر مـــروان را 

گرفته است.«

همچنیـن از عبـداهلل بـن زبیـر بـه نحـو صحیح نقل شـده که پیامبر؟ص؟ َحَکم و پسـرش را 
لعن فرمود.1

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن:  1. ایـن حدیث هـا را گروهـی از حافظـان بـه طریق هـای خویـش روایـت نموده انـد و حا
گـردآورده و صحیـح شـمرده اسـت. 479/4-482 ]526/4[( آن هـا را 
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کـه از توحیـد حمایـت  کـه بـه اّمـت اسـالم چنیـن وانمـود نمایـد  پـس مـروان را می سـزد 

را  او  و  بـازدارد  پیامبرشـان  بـه  توّجـه  و  تقـّرب  از  را  ایشـان  می خواهـد  کـه  آن  حـال  می کنـد؛ 

که این اسـت فریادش  ی، پیامبری  کوچک سـازد؛ و چگونه خوشـایند باشـد برای و نزدشـان 

یشـه و دودمانـش )؟(: »]بنـی امّیـه[ آن درخـت لعنت شـده  در بـارۀ او و پـدرش و جـّدش و ر

ی زمیـن برکنـده شـده و آن را هیـچ ثباتـی نباشـد.« کـه از رو اسـت 

ی، هیچ مسـلمانی را سـزاوار نیسـت که راه آن اّمت ملعون را پی گیرد و سـخن  از این رو

آنـان را بـر زبـان راَنـد و اندیشـۀ آن هـا را پیـش گیـرد و در جـای پـای آن مـردان قـدم نهـد کـه دیـن 

خـدا را مایـۀ نیرنـگ و فریـب مـردم سـاختند و بنـدگان خـدا را بـه بردگـی گرفتنـد و کتاب خدا 

را دچـار تغییـر نمودند.

کــه  5. از ابوخیثمــه، زهیــر بــن حــرب )د.234( _ آن مــرد ثقــۀ مــورد اعتمــاد _ نقــل اســت 

کــه ابن منکــدر1 بــا یــاران  از مصعــب بــن عبــداهلل، از اســماعیل بــن یعقــوب تیمــی روایــت نمــود 

برمی خاســت  بــود،  کــه  گونــه  همــان  پــس  می شــد،  خاموشــی  دچــار  داشــت؛   مجلــس 

و صورتــش را بــر قبــر پیامبــر؟ص؟ می نهــاد و بازمی گشــت. او را بــر ایــن کار ســرزنش کردنــد؛ گفت: 

»خطــوری ]شــیطانی[ از ذهنــم می گــذرد؛ چــون آن را حــس می کنــم، از قبــر پیامبــر؟ص؟ شــفا 

ک  می طلبــم.« همــو در جایــی از صحــن مســجد قــرار می گرفــت و در آن جــا خــود را بــه خــا

گفــت: »مــن پیامبــر؟ص؟ را در  کار از او پرســیدند؛  می مالیــد و بــه پهلــو می خوابیــد. در بــارۀ ایــن 

همیــن جــا _ یعنــی: در خــواب _ دیــدم.« )وفــاء الوفــا بأخبــار دار المصطفٰی؟ص؟تألیــف ســمهودی: 

)]1406/4[ 444/2

بـن  ابوعلـی  روایـت  الّسـؤاالت،  و  العلـل  در  َحَمـوی شـافعی )د.819(  بـن جماعـۀ  عـّز   .6

گویـد: »از پـدرم  صـوف، از عبـداهلل بـن احمـد بـن حنبـل، از پـدرش را آورده اسـت. عبـداهلل 

کـه منبر رسـول خدا؟ص؟ را لمس نموده، بدیـن کار تبّرک می جوید  در بـارۀ مـردی سـؤال نمـودم 

که به سال 130 درگذشت. 1. محمد بن منکدر قریشی تیمی ابوعبداهلل مدنی، در شمار پیشوایان نام آور و از تابعین بود 
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گفـت:  و آن را می بوسـد و بـا قبـر او نیـز  بـه امیـد پـاداش خـدای تعالـی چنیـن می کنـد. پـدرم 

کار ایـرادی نـدارد.‹« )وفاء الوفـا بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟تألیف سـمهودی: 443/2 ]1404/4[( ›ایـن 

7. عالمـه احمـد بـن محّمـد مقـری مالکی )د.1041( )فتـح المتعال بصفة الّنعـال ]ص329[( 

بـه نقـل از ولی الّدیـن عراقـی، از حافـظ ابوسـعید بـن عـال آورده اسـت: »در جـزوه ای کهن که بر 

کـه از  کالم احمـد بـن حنبـل چنیـن دیـدم  آن خـّط ابن ناصـر1 و دیگـر حافظـان جـای دارد، در 

کار  ی پاسـخ داده اسـت:›این  ی در بارۀ بوسـیدن قبر پیامبر؟ص؟ و منبرش پرسـیده بودند. و و

ایـرادی نـدارد.‹ آن را بـه تقـی ابن تیمّیـه نشـان دادیـم؛ از آن بـه شـگفت آمد و گفـت:›از احمد 

کـه نـزد مـن دارای مقـام و احتـرام اسـت.‹ _ ایـن، عیـن یـا مضمـون سـخنش  درشـگفت شـدم 

کـه برای مـا از امام احمد روایت شـده  بـود _ اّمـا کـدام شـگفتی در ایـن سـخن اسـت، حـال آن 

گاه  که از شسـتن آن باقی مانده بود، آشـامید2؟ هر  ی پیراهن شـافعی را شسـت و آبی را  که و

ی در حّق دانشـوران چنین بوده، در بارۀ قدر و منزلت صحابه و نیز آثار برجای  بزرگداشـت و

که عاشق لیلی بود: کنید؟ چه نیکو سروده است مجنون  مانده از پیامبران چه اندیشه 
بر سرزمین لیا می گذرم و این دیوار و آن دیوار را می بوسم.

کرده است.« کنش بوده، قلبم را شیفته  که سا کسی  نه مهر این سرزمین، بلکه مهر 

که عبداهلل بن عمر ؟امهضر؟ دست راستش را بر قبر شریف  کرده  8 . خطیب ابن حمله یاد 

امام  بن  عبداهلل  سؤاالت  کتاب  در  می داد.  قرار  قبر  بر  را  چهره اش  بالل؟ضر؟  نیز  و  می نهاد3 

ی نخست آن چه را از ابن جماعه گذشت، آورده _ که بی تردید غرقه شدن در  احمد دیدم _ و

کار می شود؛ و مقصود از همۀ این ها احترام و بزرگداشت است.  محّبت، باعث و مجّوز این 

کـه بـه سـال 550 درگذشـت. ابن جـوزی )المنتظـم: 163/10  1. وی حافـظ محّمـد بـن ناصـر ابوالفضـل بغـدادی اسـت 
کـه روایتـش خالـی از عیـب و ایـراد اسـت. ]103/18[( او را حافظـی دارای روایـِت دقیـق و اسـتوار، و ثقـه ای دانسـته 

2. ایـن را ابن جـوزی )مناقـب احمـد بـن حنبـل: ص455 ]ص609[(؛ و ابن کثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 331/10 ]365/10[( 
یـاد کرده انـد.

کـه ابن عمـر را دیدندکـه دسـتش را بـر نشسـتگاه  3. در الّشـفا بتعریـف حقـوق المصطفـٰی تألیـف قاضـی ]199/2[ آمـده 
رسـول خدا بـر منبـر نهـاد و سـپس آن را بـر چهـره اش قـرار داد.
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زمان حیات  که در  گون است؛ چنان  گونا زمینه  این  البّته درجه]و ظرفیت [های مردم در 

به سویش می شتافتند  و  کف می دادند  از  ی، اختیار  با دیدن و گروهی  بود؛  پیامبر چنین 

کارها مایۀ خیر است.« )وفاء الوفا بأخبار دار  یدند؛ و تمام این  گروهی تأّمل و درنگ می ورز و 

المصطفٰی؟ص؟ تألیف سمهودی: 444/2 ]1405/4[(

شــافعی  را  او  کــه  )د.1004(  رملــی  احمــد  بــن  محّمــد  شــافعیان،  بــزرگان  اســتاِد   .9

ــرار داده شــود  ــر قبــر ســایبان ق کــه ب ــد: »کراهــت دارد  گوی ــد، در شــرح المنهــاج   صغیــر خوانده ان

کشــند. آستان بوســی هنــگام  ــا بــدان دســت  ــر فــراز قبــر اســت، ببوســند ی کــه ب و صندوقــی را 

کراهــت نــدارد؛  یــارت پیامبــران نیــز مکــروه اســت. آری؛ بــه قصــد تبــّرک  وارد شــدن بــرای ز

کــه  کرده انــد1  کــه پــدرم _ رحمــه اهلل تعالــی _ بــدان فتــوا داده اســت؛ زیــرا دانشــوران تصریــح  چنــان 

کــه بــا عصــا بــدان اشــاره  گاه کســی نتوانــد بــر حجــر االســود دســت کشــد، مســتحب اســت  هــر 

نمایــد و آن ]عصــا[ را ببوســد2.«

الّطالــب:  بــر روض  الّشــیوخ، )حاشــیه  انصاری، شــیخ  کبیــر  رملــی  ابوعّبــاس احمــد   .10

کنــار ســخن  331/1( _ چــاپ شــده در حاشــیۀ أســنی المطالــب فــی أحادیــث مختلفــة المراتــب _ در 

گــردد، همــان  ــر نزدیــک  ــه قب ــر ب کــه زائ ــه طــور مطلــق،  ــارت قبرهــا ب ی ــارۀ آداب ز مصّنــف در ب

گویــد: »در المجمــوع آمــده  کــه بــه صاحــب آن قبــر در زمــان حیاتــش نزدیــک می شــده،  ســان 

ــد و  ی نمای ــه چهــرۀ او رو گفتــن، ب ــرای ســالم  اســت:›به قبــر دســت نکشــد و آن را نبوســد و ب

گفتــه  کنــد.‹ ایــن را ابوموســی اصفهانــی نیــز یــاد نمــوده و اســتاد مــا  ی بــه قبلــه  بــرای دعــا رو

گــر قبــر پیامبــری یــا ولّیــی یــا دانشــوری باشــد و زائــر بــه قصــد تبــّرک، آن را لمــس  اســت:›آری؛ ا

نماید یا ببوسد، ایرادی ندارد.‹«

کـه رسـول خدا؟ص؟ بـا  کرده انـد  1. حمیـدی در الجمـع بیـن الّصحیحیـن؛ و ابـوداوود )المسـند ]7/1[( بـا ذکـر سـند روایـت 
عصـای خویـش بـه حجـر االسـود اشـاره می نمـود و سـپس عصـا را می بوسـید.

دّنّیـه؛ و نیـز حمـزاوی )کنـز المطالـب: ص19 
ّ
2. ایـن را شبرأملسـی از شـیخ ابوضیـاء )د.1087( در حاشـیۀ المواهـب الل

نموده انـد. گـزارش  ]ص219[( 
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ی بوسـیدن قبـر و  کـه و 11. طّیـب ناشـری، از محّب الّدیـن طبـری شـافعی نقـل نمـوده 

گفتـه اسـت: »دانشـوران صالـح نیـز بـه همیـن شـیوه  کشـیدن بـه آن را جایـز دانسـته و  دسـت 

رفتـار نماینـد.« و چنیـن سـروده اسـت:
کنیم. گر جای پایی از سلیما بینیم، هزار هزار سجده بر آن  ا

)وفاء الوفا بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟ تألیف سمهودی: 444/2 ]1406/4[(

12. قاضـی عیـاض مالکـی )الّشـفا بتعریـف حقـوق المصطفـٰی ]131/2-134[( پـس از بیـان 

ایـن سـاحت ها  گفتـه اسـت: »بزرگداشـت  قبـر پیامبـر؟ص؟  بزرگداشـت  سـخنی دراز در بـارۀ 

اسـت:  سـزاوار  جای هـا  ایـن  دیوارهـای  و  مـکان  بوسـیدن  و  آن هـا  خـوش  بـوی  استشـمام  و 

گشـته اند و جبرئیـل و میکائیـل در  کـه بـا وحـی و فرودآمـدن سـخن خداونـد آبـاد  جای هایـی 

گرفته انـد و صـدای تقدیـس  آن هـا رفـت و آمـد نموده انـد و فرشـتگان و روح القـدس از آن اوج 

کـش دربرگیرنـدۀ پیکـر سـروِر آدمیـان اسـت و آن  و تسـبیح پـروردگار در آن جـا پیچیـده و خا

چـه از دیـن خداونـد و سـّنت پیامبـرش رواج یافتـه، از آن منتشـر شـده؛ یعنـی: جایگاه هـای 

خیـر  و  فضیلـت  سـجده گاه های  و  نمازگاه هـا  و  مسـجدها  و  وحـی[  نشـانه ها]ی  و   درس 

و جایگاه هـای برهـان و معجـزه و عبادتگاه هـای دیـن و جایگاه هـای آیین هـای مسـلمانان 

از آن چـون  نبـّوت  کـه  پایان بخـِش پیامبـران  ایسـتادن گاه های سـروِر رسـوالن و نشسـتگاه  و 

چشـمه ای زالل جوشـید و امواج سیل آسـایش خروشـید و رسـالت در آن فرود آمد و نخسـتین 

کـش پیکـر مصطفـی را لمـس نمـود: کـه خا زمینـی بـود 
ای سرای بهتریِن رسوالن و آن که مردم به دست او هدایت شدند و معجزات، ویژۀ او گشت!

که آتش از آن زبانه می گیرد. از تو مرا سوز و عشق و شوقی در دل است 

کاسۀ چشمم از دیدن آن دیوارها و میدان گاه ها لبریز شود، گر  که ا با خود پیمان بسته ام 

ک بیامیزم. که موی سپیِد مورد احتراِم خود را با خا آن قدر آن را بوسم و مکم 

ــا ســاییدن  گرچــه ب گــر پیشــامدها و دشــمنان نبودنــد، بــرای همیشــه بــه زیارتــش می آمــدم،  ا

کــش. چهــره بــر خا

اّما از دیار خود نیز درود سرشارم را نثار جای  گرفته در این دیار و حجره ها می کنم.«

)224)



229 کنی، روزگارت شگفتی نمایاَند! هرچه زیست 

13. قاضی القضاة شهاب الّدین خفاجی حنفی )د.1069( )نسیم الریاض فی شرح الّشفاء: 

کتاب احمد بن سعید هندی  577/3 ]524/3[( به این عبارت مصّنف رسیده است: »از 

نقل شده که هر کس کنار قبر قرار گیرد، بدان نچسبد و با هیچ بخشی از پیکرش آن را لمس 

ننماید.« آن گاه، گفته است: »پس آن را نبوسد؛ و لمس کردن و بوسیدن و سینه چسباندنش 

گونه است در بارۀ همۀ قبرها. اّما این  به آن نیز مکروه است؛ زیرا خالف ادب است. همین 

ی، احمد و طبری گفته اند که بوسیدن قبر  سخنی نیست که بر آن اّتفاق نظر باشد. از این رو

کنار قبر  که ابواّیوب انصاری بدون فاصله  کنار آن  ماندن ایرادی ندارد. نیز روایت شده  و 

شوق  که  است  کسی  ویژۀ  حکم،  آن  که  گفته اند  نیز  برخی  می گرفت.  قرار  پیامبر   شریف 

گفتاری نیکو است.« ی چیره نشده باشد؛ و این،  و محّبت بر و

همـو )همـان: 571/3 ]517/3[( بـه ایـن سـخن از ابوملیکه رسـیده که گفته اسـت: »هر که 

ی پیامبـر قـرار گیـرد، چراغدانـی را کـه در سـوی قبلـه کنار قبر اسـت، باالی سـر  خواهـد روبـه رو

یـارت تا میان  گویـد: »ایـن رهنمـودی اسـت بـرای چگونگی ز ی  خویـش قـرار دهـد.« آن گاه، و

دارد؛  فاصلـه  ذراع  چهـار  قبـر  بـا  چراغـدان  ایـن  کـه  شـده  گفتـه  افتـد.  فاصلـه  قبـر  و   زائـر 

کـه دوری از قبـر  رواتـر و  کـه سـه ذراع فاصلـه دارد. ایـن بـر پایـۀ آن بـاور اسـت  و برخـی گفته انـد 

کـه در روزگار حیـات آن حضـرت؟ص؟ چنیـن بـوده؛ و بیشـینۀ  بـه ادب سـزاتر اسـت، چنـان 

کـه نزدیـک شـدن بـه قبـر   دانشـوران هـم بـر ایـن باورنـد. اّمـا برخـی از مالکیـان بـر ایـن اعتقادنـد 

کـرد که در زمان حیات  رواتـر اسـت. بعضـی نیـز برآننـد کـه در این زمینـه باید همان گونه رفتار 

پیامبـر رفتـار می شـد؛ و ایـن بـه حَسـب افـراد مختلـف متفـاوت اسـت. ایـن بـه اعتبـار روزگار 

کـه از نزدیـک شـدن زائـر جلوگیـری  نخسـت اسـالم اسـت؛ اّمـا امـروز بـر آن، ضریحـی قـرار دارد 

کنار ضریح می ایستد.« می کند؛ پس 

کـه بوسـیدن  14. از ابن ابی صیـف یمانـی، یکـی از دانشـوران شـافعی مّکـه، نقـل شـده 

مصحـف و نسـخه های حدیـث و قبرهـای صالحـان جایـز اسـت.
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گفتـه اسـت: »برخـی از  15. حافـظ ابن َحَجـر ]فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 475/3[ 

کـس یـا هـر چیـزی  فقیهـان از مشـروع بـودن بوسـه زدن بـر حجراألسـود، جـواز بوسـه زدن بـر هـر 

کـه مسـتحّق بزرگداشـت اسـت را برداشـت نموده انـد. اّمـا بوسـه زدن بـر دسـت آدمیـان، در 

کـه در پاسـخ سـؤالی  مبحـث آداب ]معاشـرت[ نقـل شـد؛ و اّمـا جـز آن، از احمـد نقـل شـده 

هرچنـد  نـدارد،  ایـرادی  کار  ایـن  کـه  نمـود  اظهـار  پیامبـر؟ص؟  قبـر  و  منبـر  بوسـیدن  در بـارۀ 

ی را بعیـد دانسـته اسـت.« )وفـاء الوفـا بأخبـار دار  یکـی از پیروانـش1 درسـت بـودن ایـن نقـل از و

)]1405/4[  444/2 سـمهودی:  تألیـف  المصطفـٰی؟ص؟ 

شریف  قبر  »بوسیدن  گوید:   )315/8 دّنّیه: 
ّ
الل المواهب  )شرح  مالکی  مصری  ُزرقانی   .16

مکروه است، مگر به قصد تبّرک که در آن کراهتی نیست؛ چنان که رملی بر این باور است.«

17. شـیخ ابراهیـم باجـوری شـافعی در حاشـیۀ خویـش بـر شـرح ابن قاسـم غـّزی بـر متـن 

گوید: شیخ ابوشجاع )فقه شافعی: 276/1( 

که  آن  مکروه است؛ و همین سان است صندوقی  بر  کشیدن  قبر و دست  »بوسیدن 

یارت اولیا،  باالی آن قرار دارد. نیز چنین است بوسیدن آستانه ها هنگام وارد شدن برای ز

کسی به سبب انبوهی جمعّیت و همانند آن  کراهت ندارد. و چون  که  مگر به قصد تبّرک 

ی، رخ می دهد _ از  یارت سرورم، احمد بدو که در ز همچون آمیختگی مردان و زنان _ چنان 

این کار ناتوان باشد، در مکانی که بدون مشّقت بتواند بایستد، توّقف کند و به قدر امکانش 

که تصریح  قرآن بخواند و به دستش یا مانند آن، اشاره نماید و آن دست و غیر آن را ببوسد؛ 

با  که  است  مستحب  گردد،  ناتوان  حجراألسود  به  کشیدن  دست  از  زائر  هرگاه  نموده اند 

دست یا عصایش بدان اشاره نموده، سپس آن دست یا عصا را ببوسد.«

ی مالکـی )کنـز المطالـب: ص219( و مشـارق األنـوار: ص66  ی حمـزاو 18. شـیخ حسـن عـدو

1. وی ابن تیمّیـه اسـت و نیـز هم اندیشـگان وی کـه پیـرو هـوای نفـس گمراه گرنـد؛ و بدانـان و اعتقاداتشـان در دین خداوند 
اعتنـا نگردد.
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کـه  نیسـت  تردیـد  »آن گاه،  اسـت:  گفتـه  رملـی،  از  شـده  یـاد  عبـارت  نقـل  از  پـس   )]140/1[

جـواز  از  سـزاوارتر  پیامبـر  قبـر  بوسـیدن  جـواز  و  نبـوده؛  تبـّرک  بـرای  جـز  شـریف  قبـر  بوسـیدن 

گفتـه، بـر همیـن مقصـود  بوسـیدن قبـر اولیـا بـه قصـد تبـّرک اسـت. پـس آن چـه ایـن عـارف 

ی، باغی از باغ های بهشت است.« که قبر شریف و حمل می گردد؛ به ویژه 

گفته است: 19. شیخ سالمه عّزامی شافعی )فرقان القرآن: ص133( 

ِگـرد قبرهـای صالحـان بگـردد یـا بدان هـا دسـت  کـس  کـه هـر  »ابن تیمّیـه بـر آن اسـت 

گاه آن را از  گفتـاری ناروشـن آورده؛  گشـته و در ایـن بـاب،  گنـاه را مرتکـب  کشـد، بزرگ تریـن 

گاه چیزهایـی از همیـن قبیـل. سـده ها پیـش از  گاه شـرک دانسـته و  گناهـان بـزرگ شـمرده و 

زاده شـدن او، محّققـان و فقیهـاِن تیـزکاو از بررسـی و تدویـن ایـن مسـأله فراغـت یافته انـد و او 

کـه بـر باور خویـش اّدعای اجمـاع نماید؛ حال  جـز  از مخالفـت بـا ایشـان ابـا دارد و چـه بسـیار 

کـس در  کـه هـر  ی چـه بسـا تحّقـق یافتـه، چنـان  کـه پیـش از او، اجمـاع بـر خـالف سـخن و آن 

کـه اهـل فهـم سـلیم و نقـد درسـت باشـند، نیـک دّقـت  ی و پیشـینیان و پسـینیانش  سـخن و

کنـون نمونـه ای را یـاد می کنیـم: یابـد. ا ورزد، ایـن را در

کشـیدن به قبر یا طواف آن از جانب عوام مسـلمانان، سـه باور  دانشـوران در بارۀ دسـت 

دارنـد: یکـی جـواز بـه صـورت مطلـق؛ دیگـری منـع بـه صـورت مطلـق بـر گونـۀ کراهـت شـدید، 

کـه به حّد حرمت برسـد؛ و سـوم تفصیل میان کسـی که شـوق بسـیار برای  ولـی نـه بـه گونـه ای 

کراهـت نـدارد  کارش  کـه چنیـن اسـت،  گشـته، پـس هـر  ی چیـره  یارت شـده بـر و  دیـدار آن ز

ی  کـه آن را تـرک نمایـد. هـرگاه در کارهایی که و و هـر کـه چنیـن نیسـت، ادب اقتضـا می کنـد 

کسـی جـز خداونـد دانسـته، تأّمـل  کافـر شـمرده و آن را عبـادِت  مسـلمانان را بـه سـبب آن هـا 

کـه کبرای آن دو درسـت اسـت:  ی بـه دو مقّدمـه بازمی گـردد  یـد، درمی یابیـد کـه حّجـت و ورز

که برای غیر خدا باشـد، شـرک اسـت. این به ضرورت و آشـکارا از دین برمی آید.  هر عبادتی 

کـه  کار مـی آورد؛ حـال آن  بـر ایـن  بـا آیـات وارد شـده در بـارۀ مشـرکان، دلیل هـا را  سـپس او 
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صغـرای ایـن دو مقّدمـه نادرسـت اسـت: هـر ندایـی بـه جانـب فـرد مـرده یـا غائـب و یـا طـواف 

کشـیدن بـه آن یـا ذبـح نمـودن نـزد آن یـا نـذر بـرای آن مـرده   نمـودن در پیرامـون قبـر یـا دسـت 

و ... عبادت برای غیر خداوند است.

کـه خـود نفهمیـده و یـا بـه عمـد در پـی تأویـل  سـپس او آیـات و حدیث هـای صحیـح را 

کـه یکـی از مقّدماتـش باطـل اسـت،  کشـیده و از ایـن قیـاس  ناموّجـه آن هـا برآمـده، بـه میـان 

ی  کـه بـه ناچـار غیرواقعـی و نادرسـت اسـت: عامـۀ مسـلمانان، جـز و  بـه نتیجـه ای رسـیده 

کافرند. و پیروانش، مشرک و 

سـرور پژوهشـگران و تـاج ]سـِر[ تیـزکاوان، امـام ابوعبـداهلل محّمـد بـن عبدالمجید فاسـی 

آورده  را  آن  چکیـدۀ  به نکویـی  نگاشـته،  مذهـب  ایـن  رّد  در  کـه  نوشـته ای  در   )د.1229(، 

کـرده و آن هـا را از حیـث منطقـی و اصولـی، بـه خوبـی باطـل شـمرده اسـت.  ـه اش را یـاد 
ّ
و ادل

ایـن تألیـف بیانگـر مقـام واالی ایـن امـام اسـت ... .

وی گوید:›ابن تیمّیه کار را از حّد درگذرانده و حّتی به حضرت پیامبر؟ص؟ نیز تعّدی نموده 

و گفته که بار سفر بستن برای زیارت وی گناه است و هر که آن حضرت _ علیه الصاة و السام _ را 

پس از وفاتش خطاب نموده، به واسطۀ او فریادرس خواهد، مشرک است. البّته وی گاه این 

کار را شرک کوچک شمرده و گاه شرک بزرگ؛ هرچند آن  یاری خواهنده قلبش سرشار از این 

باور باشد که هیچ آفریننده و تأثیربخشی جز اهلل نیست و جز این نیست که نیازها نزد پیامبر 

_ صلوات اهلل علیه _ عرضه گشته، به واسطۀ او یاری خواسته می شود؛ افزون بر این که خداوند او 

را سرچشمۀ هر خیر قرار داده و شفاعتش را پذیرا گشته و دعای آن حضرت؟ص؟ را مستجاب 

نموده؛ چنان که باور همۀ مسلمانان است، هرچند از عامۀ مردم باشد.‹

اسـتادمان  اسـت:›همراه  گفتـه  محـّدث  انصـاری  محّمـد  بـن  عبـداهلل  جمال الّدیـن 

که نعلین سرورمان رسول خدا؟ص؟  ی قصد نمود  کهانی1به دمشق سفر نمودیم. و تاج الّدین فا

گرانبها دارد و به سال 734 درگذشت. که آثار  1. وی فقیه مالکی متبّحر در فقه و اصول و ادب است 
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یـارت نمایـد. مـن نیز همـراه او بودم. چون  کـه در دمشـق قـرار دارد، ز را در دارالحدیـث اشـرفّیه 

از  بـر آن  سـایید و اشـک  گرامـی را دیـد، سـر برهنـه نمـود و آن را بوسـید و چهـره  ی نعلیـن  و

دیـدگان جـاری نمـود و چنیـن خوانـد:
گر از مجنون پرسند: ›لیا و وصل او را خواهی یا دنیا و هرچه در آن است؟‹ ا

از همــه چیــز و شــفای هــر درد  برایــم دوست داشــتنی تر  او  کفــش  ک  از خــا ›غبــاری  گویــد: 

)]81/2[ ص187  المذّهــب:  )الّدیبــاج  اســت.‹« 

ِضـره: 54/2 ]330/2[( حدیثـی دراز آورده در بـاب آن  یـاض الّنَ 20. محّب الّدیـن طبـری )الّر

گروهـی از اصحابـش بـه قصـد حـج  کـه در میـان  چـه در ابـواء میـان عمـر بـن خّطـاب _ آن گاه 

گـزارش آمـده اسـت  ی فریادرسـی خواسـت، رخ داد. در ایـن  کـه از و بیـرون شـد _ و پیرمـردی 

گشـت و از مرگش  که چون عمر بازگشـت و در همان منزل فرود آمد و از حال آن پیرمرد جویا 

گام هایـش، برجسـت تـا بـر  کـه بـا فاصلـه انداختـن میـان  کنـون می بینـم  گویـا هم ا باخبـر شـد، 

گریست. گرفت و  ی سالم داد و آن را در آغوش  قبر آن  پیرمرد ایستاد و بر و

کـــه بـــر قبـــر مـــردی عـــادی بایســـتد و آن را در آغـــوش  کســـی چـــون عمـــر روا باشـــد  گـــر بـــرای  ا

ــی  گرامـ ــول  ــر رسـ ــار قبـ کنـ ــه  کـ ــت  ــت از آن  اسـ ــدۀ اّمـ ــز بازدارنـ ــه چیـ ــد، چـ ــر آن  بگریـ ــرد و بـ گیـ

ی  ک و ـــا ـــدان پ ـــا قبرهـــای خان ـــا ب ـــد؛ و ی ی بگری ـــر و ـــرد و ب گی خویـــش بایســـتد و آن را در آغـــوش 

ـــد؟ کن ـــن  ـــز چنی نی
گیر!« ]انعام/90[ که خداوند آنان را راه نمود؛ پس راه راست ایشان را پی  کسانی هستند  »اینان 

زیارت ابوبکر بن ابی قحافه

یارت طبق عبارت الفقه علی المذاهب األربعه )551/1 ]713/1[( چنین است: این ز

ی سِر صّدیق؟ضر؟  می ایستد و می گوید: 27. سپس رو به رو

ـــر  ـــار؛ درود ب ـــول خدا در غ ـــراه رس ـــو ای هم ـــر ت ـــول خدا؛ درود ب ـــین رس ـــو ای جانش ـــر ت »درود ب

ی در ســـفرها؛ درود بـــر تـــو ای امانـــت دار اســـرار او! خدایـــت از مـــا برتریـــن پاداشـــی  تـــو ای همـــراه و
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ی بـــودی و راه  کـــه بـــه امامـــی از اّمـــت پیامبـــرش داده؛ و تـــو نیکوتریـــن جانشـــین و  را دهـــد 

ـــالم  ـــودی و اس ـــرد نم ـــذاران نب ـــّدان و بدعت گ ـــا مرت ـــودی و ب ـــه پیم گون ـــن  ـــه بهتری ـــیوۀ او را ب و ش

ـــاری اهـــل حـــق برخاســـتی  ـــه ی ـــرای حـــق و ب گـــزاردی و همـــواره ب گســـترانیدی و صلـــۀ ارحـــام  را 

تـــا مـــرْگ تـــو را دررســـید. درود و رحمـــت و برکت هـــای خداونـــد بـــر تـــو بـــاد! بارخدایـــا مـــا را بـــر 

کام مگـــردان؛ بـــه حـــِقّ رحمتـــت،  ی نـــا یـــارت و کوشـــش مـــا را در ز  دوســـتِی او بمیـــران و 

کریم!« ای 

زیارت عمر بن خّطاب

ی قبر عمر؟ضر؟ قرار می گیرد و می گوید: 28. سپس زائر جا به جا می شود تا رو به رو

»درود بـر تـو ای امیرالمؤمنیـن؛ درود بـر تـو ای پیـروز کننـدۀ اسـالم؛ درود بـر تو ای شـکنندۀ 

کـه تـو را جـای خـود نشـانید،  بت هـا! خدایـت از مـا بهتریـن پـاداش را عطـا نمایـد و از آن کـس 

خشـنود باشـد! تـو، خـواه زنـده و خـواه مـرده، اسـالم و مسـلمانان را یـاری نمـودی و یتیمـان 

تـو پیشـوای  گرفـت و  تـو نیـرو  بـا  کـردی و صلـۀ ارحـام بـه جـای آوردی. اسـالم  را سرپرسـتی 

کـه جماعتشـان را وحدت بخشـیدی  پسـندیده و هدایتگـر و هدایـت شـدۀ مسـلمانان بـودی 

و نیازمندشـان را بی نیـاز نمـودی و شکستگی شـان را اصـالح و درمـان کـردی. درود و رحمت 

و برکت هـای خداونـد بـر تـو بـاد!«

کـه شـرنباللی فقیـه حنفـی )مراقـی الفـالح بإمـداد  یارتـی اسـت  گویـد: ایـن همـان ز امینـی 

الفّتـاح ]ص151[( آورده و چندیـن تـن دیگـر از پیشـینیان نیـز آورده انـد؛ اّمـا برجسـتگان امـروز آن 

چـه از فضیلت هـای شـیخین در نظرشـان خـوش افتـاده، بدان افزوده انـد و هیچ مانعی در آن 

از  کـه  را  سـتایش آمیز  عبـارت  هـر  شـده1،  یـارت  ز شـخص  بـرای  می توانـد  زائـر  زیـرا  نیسـت؛ 

افتخـارات او می دانـد، بیـان نمایـد و اّمـت اسـالمی نیـز در سـده های گذشـته تـا امـروز بـر ایـن 

مطلب هم باور بوده اند.

که »مزور« درست است. )ن.( کتاب »مرور« آمده  1. در متن 
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زیارت دیگر

دّنّیه: 584/4[ آورده است:
ّ
یارت را َقْسَطالنی ]المواهب الل این ز

بـه انـدازۀ یـک ذراع بـه سـمت راسـت جـا بـه جـا می شـود و ابوبکـر؟ضر؟ را سـالم می گویـد؛ 

ی شانۀ پیامبر؟ص؟ قرار دارد. سپس می گوید: زیرا سِر او رو به رو

»درود بـر تـو ای جانشـین سـرور پیامبـران؛ درود بـر تـو ای کسـی کـه خداونـد بـا او در نبرد با 

مرتـّدان، دیـن را یـاری نمـود! خدایـت از اسـالم و مسـلمانان پـاداش خیـر دهـد! بارخدایـا از او 

رد!«
َ
گ ی، از مـا خشـنود  خشـنود بـاش و بـه سـبب و

ــن خّطــاب؟ضر؟  ســالم  ــر عمــر ب ــه ســمت راســت مــی رود و ب ــدر یــک ذراع ب ــه ق آن گاه، ب

می گویــد: و  می دهــد 

کـه خداونـد بـا او دیـن را یـاری نمـود!  »درود بـر تـو ای امیرالمؤمنیـن؛ درود بـر تـو ای کسـی 

ی،  خدایت از اسـالم و مسـلمانان پاداش خیر دهد! بارخدایا از او خشـنود باش و به سـبب و

رد!«
َ
گ از مـا خشـنود 

سپس به جای نخست خویش در برابر چهرۀ سرور ما محّمد، رسول خدا؟ص؟، بازمی گردد.

زیارت دیگر

یارت با عبارت باجوری چنین است: این ز

به اندازۀ یک ذراع به سمت راست می رود و بر ابوبکر؟ضر؟  سالم می دهد و می گوید:

»درود بر تو ای ابوبکر، ای جانشـین رسـول خدا؟ص؟ ! خدایت از اّمت محّمد؟ص؟ پاداش 

خیـر عطا فرماید!«

آن گاه، بــه قــدر یــک ذراع جــا بــه جــا می شــود و هماننــد همــان ســالم را بــه عمــر؟ضر؟ 

می دهــد و بــه جــای نخســت خویــش در برابــر چهــرۀ رســول خدا؟ص؟ بازمی گــردد و بــا او بــه 

می جویــد. توّســل  پــروردگارش 
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زیارت شیخین با یک بیان

سپس زائر به اندازۀ نیم ذراع بازمی گردد و می گوید:

یـار  ی؛ ای دو  کنـار رسـول خدا؛ ای دو رفیـق و َتـن، ای خفتـگان در  بـر شـما دو   »درود 

کننده اش برای ادای رسـالت دینی؛ ای دو اجرا  ی؛ ای دو یاری  و دسـتیار او؛ ای دو مشـاور و

کننـدۀ مصالـح مسـلمانان! خداونـد بهترین پاداش را به شـما دو َتن عطا فرماید!«

شرنباللی حنفی )مراقی الفالح بإمداد الفّتاح ]ص151[( این عبارت را افزوده است:

کـه ما  یـارت شـما دو تـن آمدیـم تـا بـه واسـطۀ شـما بـه رسـول خدا؟ص؟ توّسـل جوییـم  »بـه ز

کـه تـالش مـا را بپذیـرد و بـر دیـن خـود  کنـد  را شـفاعت نمایـد و از پروردگارمـان درخواسـت 

گرداَند!« زنده مان دارد و بر همان بمیراَند و در زمرۀ پیامبر محشورمان 

زیارت شیخین با عبارت دیگر

یارت پیامبر؟ص؟ این را یاد نموده است: ابن حبیب به دنبال ز

»سـالم بر شـما دو تن، ای یاران رسـول خدا؟ص؟؛ ای ابوبکر و ای عمر! خدایتان از اسـالم 

کـه بـه دو یـار و دسـتیار پیامبـری در زمـان  کنـد؛ برتریـن پاداشـی را  و مسـلمانان پـاداش عطـا 

ی در میـان  حیاتـش بـه سـبب یـاری اش، و پـس از وفاتـش بـه دلیـل جانشـینِی نیکـو بـرای و

کـه شـما دو تـن، یـاوران و دسـتیارانی راسـتین بـرای  اّمتـش، عطـا فرمـوده اسـت. بـه راسـتی 

رسـول خدا؟ص؟ در زمـان حیاتـش بودیـد و پـس از وفاتـش بـا عـدل و احسـان در میـان اّمتـش 

گشـتید. پـس بدیـن سـبب، خدایتـان همراهـی بـا پیامبـر در بهشـتش را بـه شـما  جانشـین او 

گرداَنـد!« پـاداش دهـد و بـا رحمـت خویـش، مـا را نیـز همـراه شـما 

زیارت شیخین با عبارت سوم

کرده است: این را غّزالی ]إحیاء علوم الّدین: 232/1[ روایت 

»درود بـر شـما دو تـن، ای یـاوران و دسـتیاران رسـول خدا؟ص؟؛ ای یـاری کنندگانش برای 
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ی!  ادای وظیفـۀ دینـی در زمـان حیاتـش، و عهـده داران امـور دیـن در میـان اّمتـش پـس از و

گام می نهادیـد و بـه سـّنتش رفتـار می کردیـد؛ پـس خدایتـان بهتریـن  شـما در جـای پـای او 

کـرده اسـت!« کـه بـه دو دسـتیار پیامبـری، از دینـش عطـا  پاداشـی را دهـد 

کــه در مجمــع األنهــر فــی شــرح ملتقــٰی األبحــر  در ایــن میــان، عبارت هــای دیگــر نیــز هســتند 

کفایــت و بی نیــازی اســت. ابن حــاج )مدخــل الشــرع  و جــز آن آمده انــد؛ و در همیــن مقــدار 

گفتــه اســت: »زائــر بــا آن چــه در خاطــر دارد، آن دو را ثنــا می گویــد و بــه ســبب  الشــریف: 265/1( 

نیازهایــش  تــا  ی شــفیع می ســازد  نــزد و را  و آن دو  توّســل می جویــد  بــه پیامبــر؟ص؟  آن دو، 

گــردد.« ــرآورده  ب

29. زائـر در آن حـرم قدسـی دیرزمانـی توّقـف نکنـد، بلکـه بـه انـدازۀ نمـاز و دعـا درنـگ 

 ورزد تا ادب را به جای آوَرد؛ و این، نزد پیامبر مطلوب است.

بدروِد حرم قدسی

کـه از مدینه بیرون  ٣٠. چـون زائـر از کارهـای عبـادی خویـش فراغـت جویـد و بـر آن شـود 

یارت را چنـان که گذشـت، دیگربار  کنـار قبـر شـریف آیـد و دعـای ز کـه  رود، مسـتحب اسـت 

کـه بازگشـت نـزد آن حضـرت را  گویـد و از خـدای؟زع؟ بخواهـد  خوانـد و رسـول خدا؟ص؟ را وداع 

نصیبـش فرمایـد؛ و نیـز تندرسـتی در سـفرش را از خـدا درخواسـت نمایـد. سـپس در روضـۀ 

بـوده  مسـجد  در  پیشـنماز  مـکان  افـزودن  از  پیـش  رسـول خدا؟ص؟  جایـگاه  آن،  و   _ کوچـک 

اسـت _ دو رکعـت نمـاز می گـزارد و آن گاه، هنـگام بیـرون رفتـن، نخسـت پـای چـپ و سـپس 

پـای راسـت را بیـرون می نهـد و می گویـد:

»بارخدایـا! بـر محّمـد و بـر خاندانـش درود فرسـت و ایـن را واپسـین دیـدار مـا بـا پیامبرت 

مـن همـراه سـاز بـا  در سـفرم  را  تندرسـتی  و  ِنـه  فـرو  او  یـارت  ز بـا  را  گناهانـم  بـار  و  مـده   قـرار 

گردان؛ ای مهرورزتریِن مهرورزان!« و بازگشت تندرستانه ام را به خانواده و وطنم آسان 
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گوید: سپس 

کـه دوسـت بـداری و از آن  »بارخدایـا! در ایـن سـفرمان، از تـو نیکـی و تقـوا و عملـی را 

خشـنود باشـی، درخواسـت می کنیـم. بارخدایـا! در سـفرمان، همـراه مـا بـاش و مـا را در میـان 

خانواده مـان جانشـینی فرمـا. بارخدایـا! دشـوارِی سـفرمان را بـر مـا آسـان سـاز و دورِی آن را 

گـردان. بارخدایـا! بـه تـو پناه می جوییم از سـختی سـفر و حزن و اندوِه ]ناشـی  برایمـان نزدیـک 

از[ دیدن صحنه ها و بازگشـت بد به خانواده و مال. بارخدایا! ما را با دلسـوزی و خیرخواهی 

کـن و بـا ضمانـِت ]سـالمتی[ برگـردان. در هـر چـه مـا را بـه خـود مشـغول داشـته و نیـز  همراهـی 

یـم، مـا را کفایت فرما و تندرسـت بازگردان، بـا پذیرش اعمالمان  در آن چـه بـدان اهتمـام ندار

و آمـرزش و خشـنودی ات؛ و ایـن را واپسـین دیـدار مـا از ایـن مـکان شـریف قـرار مـده!«

سپس زائر، سالم و دعایی را که در زیارت گذشت، تکرار می کند و آن گاه، چنین می گوید:

 »بارخدایــا! ایــن را واپســین حضــور مــا در حــرم رســولت؟ص؟ و بــارگاه شــریفش قــرار مــده

و بازگشــت بــه دو حــرم را برایــم ســاده و آســان ســاز و از عفــو و ســالمت در دنیــا و آخــرت، 

بخــش!« روزی ام 

ِشْربینی )مغنی المحتاج شرح المنهاج ]5١٣/١[( این عبارت را افزوده است:

کامیاب به خانواده مان بازگردان!« »و ما را تندرست و 

کرمانـی کـه از حنفیـان اسـت، گویـد کـه چـون زائـر خواهـد بازگـردد، مسـتحب اسـت نزد 

گوید: قبر شریف رود و پس از سالم و دعا، 

کـه  کـه دیگـر بازنگردیـم، و نـه آن سـان  گوییـم؛ اّمـا نـه چنـان  »ای رسـول خدا! تـو را وداع 

کـه از خـدای تعالـی بخواهی جای  دوری ات برایمـان آسـان باشـد. از تـو درخواسـت می کنیـم 

کامیـاب بـه وطن هامـان بازگرداَنـد  یـارت حرمـت محـو نکنـد و مـا را تندرسـت و  پـای مـا را از ز

و در آن چـه بـه مـا موهبـت فرمـوده، برکـت قـرار دهـد و شـکرگزاری بـر آن را روزی مـان سـازد. 

یـارت قبـر پیامبـرت؟ص؟ مگـردان!« بارخدایـا! ایـن را واپسـین حضـور مـا بـرای ز
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ی  نماید و هنگام بیرون آمدن، دو رکعت نماز  گزاَرد و از خداوند  سـپس زائر به روضه رو

کـه بدان جا بازگردد.  خواهد 

زیارت امامان بقیع و دیگر مزارهای آن

کـه زائـر هـر روز بـه بقیـع رود؛ و چنـان  یـارت پیامبـر؟ع؟ مسـتحب اسـت  ٣١. پـس از ز

روز جمعـه  در  کار  ایـن  آورده،  الرسـل: ص٨٣[  أفضـل  یـارة  ز آداب  فـی  الّتوّسـل  ]حسـن  کهـی  فا کـه 

که زائر  اسـتحباب بیشـتری دارد. در احیاء علوم الدین ]٢٣٢/١[ آمده اسـت: »مسـتحب اسـت 

گفتـه و همچنیـن فاخـوری، ضمـن بیـان ایـن سـخن،  ی نیـز چنیـن  هـر روز بـه بقیـع رود.« نـوو

و عّبـاس  و مزارهـا  رود  بـه مشـاهد  زائـر  ویژگـی دارد.  روز جمعـه  کار در  »ایـن   افـزوده اسـت: 

ی، جعفر صادق،  و همراهش حسـن بن علی، زین العابدین و پسـرش، محّمد باقر، و پسـر  و

از همسـران  ابراهیـم، فرزنـد پیامبـر ، و شـماری  نیـز قبـر  و امیرالمؤمنیـن سـرورمان عثمـان و 

ی، صفّیـه، و بسـیاری از صحابـه و تابعیـن، به ویـژه سـرورمان مالـک  رسـول خدا؟ص؟ و عّمـۀ و

یدید؛ پس  یـارت  کنـد و  گویـد:›درود بر شـما به پاس آن که شـکیبایی ورز و سـرورمان نافـع، را ز

نیکـو اسـت سـرانجاِم ایـن سـرای ]آخـرت بـرای شـما[. درود بـر شـما ای ]اهـل[ خانـۀ مردمانـی 

گـر خـدا خواهـد، بـه شـما می پیوندیـم.‹ سـپس آیـة الکرسـی و سـورۀ توحیـد  مؤمـن؛ و مـا نیـز، ا

را بخوانـد.«

کـه زائر  گوید: »درود بر  ی ]المنهـاج چـاپ شـده در ضمـن مغنی المحتاج: ٣65/١[ آورده  نـوو

گر خدا خواهد،  شـما ای ]اهل[ خانۀ مردمانی مؤمن؛ شـما پیشـی جویندگان بودید و ما نیز، ا

کـه بـه آنـان  بـه شـما پیوندیـم. بارخدایـا! اهـِل بقیـِع غرقـد1 را بیامـرز. بارخدایـا! مـا را از پاداشـی 

گمراهی مان مبتال مساز و ما و ایشان را بیامرز!« کام مگردان و پس از ایشان، به  داده ای، نا

قاضی حسین افزوده است: »بارخدایا؛ ای پروردگاِر این جسدهای فرسوده و استخوان های 

کـه مقبـره ای در مدینـه بـه علـت وجـود فـراوان ایـن درخـت در آن جـا، بـه ایـن نـام خوانـده شـده  1. گونـه ای درخـت اسـت 
اسـت. )غ.(
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پوسیده که از این دنیا در حال ایمان به تو بیرون شدند! بر آن ها از سوی خویشتن رحمت، و از 

جانب من سالم بفرست. بارخدایا! خفتن گاه هایشان را بر آنان ]خوش و[ خنک ساز و ایشان را 

بیامرز.« )وفاء الوفا بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟ تألیف سمهودی: 44٨/٢ ]4/١4١٠[(

گـر خواهـد، بـه بقیـع رود  گویـد: »زائـر می توانـد، ا ابن حـاج )مدخـل الشـرع الشـریف: ١/٢65( 

یـارت نمایـد. چـون به بقیع درآید، نخسـت خلیفۀ سـوم،  تـا اهـِل آن را بـا اقتـدا بـه پیامبـر؟ص؟ ز

و  رود  قبـر عّبـاس، عمـوی رسـول خدا،  نـزد  و سـپس  کنـد  یـارت  ز را  بـن عفـان؟ضر؟،  عثمـان 

ی از سـّنت پیامبر _ علیه الّصاة و الّسـام  یـارت نمایـد و در ایـن کار، پیرو آن گاه، دیگـر بـزرگان را ز

یـارت اهـل بقیـع غرقـد می رفـت. ایـن، خـود، دلیلـی صریـح بـرای  کـه بـه ز _ را قصـد نمایـد 

کـه ایـن کار، به خودی خود، مسـتحب اسـت و در دین بدان  یـارت اسـت و داللـت می کنـد  ز

عمـل می شـده و برکـت آن نـزد پیشـینیان و پسـینیان آشـکار اسـت.«

گویـد: مزارهـای مـورد نظـر در بقیـع غرقـد، پیـش از چیـره شـدن حکومـت تباه گـر   امینـی 

گناه پیشـه بر آن سـرزمین، پیش چشـم همگان بوده و شـامل موارد بسـیار می شـده  و فاسـد و 

گسـتردگی  بـه   )]٩٢4-٨٩١/٣[  ١٠5-١٠١/٢ المصطفـٰی؟ص؟:  دار  بأخبـار  الوفـا  )وفـاء  سـمهودی  کـه 

گفتـارش، فایده هایـی مهـم اسـت. گفتـه و در  در بـارۀ آن هـا سـخن 

حد
ُ
زیارت شهیدان ا

ی و شـرنباللی  کند. نوو یارت  که شـهیدان ُاحد را ز ٣٢. برای حج گزار مسـتحب اسـت 

یارت ُاحد در  ]مراقـی الفـالح بإمـداد الفّتـاح: ص١5١[ و جـز آن دو گفته انـد کـه بهتریـن و نیکوترین ز

یارت قبر سـرورمان، حمزه، اسـت. روز پنج شـنبه، به ویژه ز

فاخـــوری در الکفایـــة لـــذوی العنایـــه گویـــد: »ایـــن کار در روز دوشـــنبه دارای ویژگـــی اســـت.« 

ابن َحَجـــر نیـــز گفتـــه اســـت: »مســـتحب اســـت کـــه زائـــر بـــا طهـــارت بـــه قبرهـــای شـــهیدان در 

ُاحـــد درآیـــد و نخســـت قبـــر ســـّید الّشـــهداء حمـــزه؟ضر؟ را زیـــارت کنـــد.« فاکهـــی )حســـن الّتوّســـل 

ـــارت کنیـــد و  ـــث رســـیده اســـت:›آنان را زی ـــد: »در حدی ـــارة أفضـــل الرســـل: ص٨٣( گوی ـــی آداب زی ف
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بدیشـــان ســـالم دهیـــد؛ و ســـوگند بـــه آن کـــه جانـــم بـــه دســـت او اســـت! هیـــچ کـــس بـــر آنـــان 

ــه  ــت کـ ــیده نیسـ ــد.‹ پوشـ ــخ دهنـ ــالمش را پاسـ ــا روز قیامـــت سـ ــه تـ ــز آن کـ ــد، جـ ــالم نگویـ سـ

ــر[ اســـت؛ و دعـــای  ــا بـــرای ســـالمِت ]زائـ پاســـخ گفتـــن آنـــان بـــه ایـــن ســـالم، بـــه معنـــای دعـ

ایشان نیز مستجاب گردد.«

زیارت حمزه، عموی پیامبر؟ص؟

زائر در نهایت ادب و بزرگداشت، می گوید:

»درود بر تو  ای عموی مصطفی؛ درود بر تو  ای سـرور شـهیدان؛ درود بر تو  ای شـیر خدا؛ 

را  تـو را خشـنود سـازد و بهشـت  و  گـردد  تـو خشـنود  از  تـو ای شـیر رسـول خدا! خـدا  بـر  درود 

بازگشت گاه و جای تو سازد! درود و رحمت و برکت های خداوند بر شما باد، ای شهیدان!«

کـی  کـوه ُاحـد، در پیرامـون شـهیدان، خا گویـد: »در  ابن جبیـر )الّرحلـه: ص١5٣ ]ص١٧٣[( 

کـه منسـوب بـه حمـزه اسـت و مـردم بـدان تبـّرک جویند.« اسـت سـرخ 

زیارت دیگر شهیدان

ی  کنـد _ مشـهور اسـت کـه شـهیداِن گرامـی روز  سـپس زائـر بـه قبرهـای دیگـر شـهیدان رو

ُاحـد، هفتـاد مـرد بوده انـد _ و  گویـد:

کـه نمودیـد؛ و نیکـو اسـت سـرانجاِم این سـرای ]آخرت[!  »درود بـر شـما بـه پـاس صبـری 

گـردد  از شـما خشـنود  بـر شـما ای خوشـبختان! خداونـد  بـر شـما ای شـهیدان؛ درود   درود 

و شما را خشنود نماید!«

گویـد: »زائـر بـرای رسـیدن بـه آرزوهایش، به آن شـهیدان  ی )کنـز المطالـب: ص٢٣٠(  حمـزاو

آفریـدگان رّبانـی اسـت و بهتریـِن   توّسـل  جویـد؛ زیـرا ایـن مـکان جایـگاه فـرود رحمت هـای 

ک تریـن درود بـر او بـاد! _ فرمـوده اسـت:›همانا در روزگارتـان نسـیم هایی ]از   _ صلـوات و پا

کـه خـود را در معـرض نسـیم های پروردگارتان قرار  رحمـت[ از سـوی پروردگارتـان مـی وزد؛ هـال 
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را  زائـر  و  اسـت  االهـی  رحمت هـای  فـرود  جایـگاه  مـکان  ایـن  گمـان،  و  بی تردیـد  دهیـد!‹ 

کـه خـود را در معـرض آن نسـیم های احسـاِن خداونـد قـرار دهـد. و چگونـه چنیـن  می سـزد 

کـه شـهیدان، دوسـتاِن ]خداونـد[ و دسـتاویز بـزرگ بـه سـوی خدا و رسـولش  نباشـد، حـال آن 

کـه بـه آرزوهایـش دسـت یابـد و بـه واسـطۀ  کـه را بـه آنـان توّسـل جویـد، می سـزد  هسـتند و هـر 

ی نمایـد،  کـه بدانـان رو کـه هـر  کریمانـی هسـتند  کـه ایشـان  آنـان، بـه رتبه هـای بریـن رسـد؛ 

کرام بازنگردد.« که زائرشان بدون ا کام نماَند؛ و زنده هایی هستند  نا

سـمهودی )وفـاء الوفـا بأخبـار دار المصطفـٰی؟ص؟: ١١٣/٢ ]٩٣٣/٣[( گویـد: »ابن نّجـار نام هـای 

کـه خواهـد، بـر آنـان بـا  کنـم تـا هـر  ی  ایـن شـهیدان را به تمـام یـاد نمـوده و مـن نیـز از او پیـرو
نام هاشـان سـالم دهـد: 1   2   3  4

_ مصعب بن عمیر_ عبداهلل بن جحش_ حمزة بن عبدالمّطلب 

یاد  _ عمرو بن معاذ_ شماس بن عثمان_ عمارة بن ز

_ عمرو بن ثابت1_ سلمة بن ثابت_ حارث بن انس 

_ حسیل بن جابر_ رفاعة بن وقش_ ثابت بن وقش 
_ عباد بن سهل_ ُحباب بن قبطی_ صیفی بن قبطی2

_ عبید بن تّیهان_ ِایاس بن اوس _ حارث بن اوس

ید  _ ابوسفیان بن حارث_ یزید بن حاطب_ حبیب بن ز

_ ابوحّبة بن عمرو_ حنظلة بن ابی  عامر _ انیس بن قتاده 
_ عبداهلل بن مسلمه4_ ابوسعد بن خیثمه_ عبیداهلل بن جبیر3

_ قیس بن عمرو_ عمرو بن قیس_ ُسبیع بن حاطب

ی برادِر سلمة بن ثابت است. )غ.( 1. این نام از الّسیرة النبوّیه تألیف ابن هشام؛ و ُاْسد الغابه )٢٠٢/4( افزوده شد. و

2. کلمـۀ قبطـی در ایـن نـام و نـام پـس از آن، در ایـن مأخذهـا بـه شـکل قیظـی آمده اسـت: الّسـیرة النبویه تألیف ابن هشـام 
)١٢٩/٣(؛ ُاْسـد الغابه )4٣6/١؛ 4١/٣(؛ األنسـاب )5٧٩/4(. )غ.(

3. در این مأخذها، عبداهلل بن جبیر آمده است: الّسیرة النبوّیه تألیف ابن هشام )١٣٠/٣(؛ ُاْسد الغابه )١٩4/٣(. )غ.(

4. در این مأخذها، عبداهلل سلمه آمده است: الّسیرة النبوّیه تألیف ابن هشام )١٣١/٣(؛ ُاْسد الغابه )٢66/٣(. )غ.(
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_ ابوهبیرة بن حارث_ عامر بن مخلد. _ ثابت بن عمرو. 

_ انس بن نضر_ اوس بن ثبت1� _ عمرو بن مطّرف. 

د. 
ّ
_ سلیم بن حارث_ عمرو بن ِایاس. _ قیس بن مخل

ید. _ نعمان بن عبد ]عمرو[2�  _ سعد بن ربیع_ خارجة بن ز

_ سعد بن سوید3_ مالک بن سنان. _ اوس بن ارقم. 

_ نقیب بن فروه5_ ثعلبة بن سعد. _ علّیة بن ربیع4� 

_ نوفل بن عبداهلل_ ضمرۀ جهنی. _ عبداهلل بن عمرو. 

یاد6_ نعمان بن مالک. _ عّباس بن عباده.  _ محذر بن ز

_ عبداهلل بن عمرو_ رفاعة بن عمرو. _ عبادة بن حسحاس. 

د بن عمرو._ عمرو بن جموح. 
ّ

_  ابوایمن، غالِم عمرو ]بن َجُموح[_ خال

_ سهل بن قیس_ عنتره غالِم عبیده. _ عبیدة بن عمرو7� 

ی. _ ذکوان بن عبدقیس. 
ّ
_ مالک بن نمیله_ عبید بن معل

_ ِایاس بن عدی_ مالک بن ِایاس. _ حارث بن عدی. 
کیسان غالِم بنی نّجار.« 1     2 3  4  5  6  7  _        

کـه خواهـد بـه تفصیـل بـا نـام و مشـّخصات خانوادگـی ایـن شـهیدان خوشـبخت  هـر 

دار  بأخبـار  الوفـا  وفـاء  و   )]١٢٩/٣-١٣٣[  ٧-٨١5/٣( ابن هشـام  تألیـف  النبوّیـه  الّسـیرة  بـه  شـود،  آشـنا 

1. در ایـن مأخذهـا، اوس بـن ثابـت آمـده اسـت: الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام )١٣١/٣(؛ ُاْسـد الغابـه )١65/١(. وی 
بـرادِر حّسـان بـن ثابـِت شـاعر اسـت. )غ.(

2. این نام از این مأخذها افزوده شده است: الّسیرة النبوّیه تألیف ابن هشام؛ ُاْسد الغابه )٣٣٣/5(. )غ.(

3. در این مأخذ، سعید بن سوید آمده است: الّسیرة النبوّیه تألیف ابن هشام. )غ.(

4. در این مأخذها، عتبة بن ربیع آمده است: الّسیرة النبوّیه تألیف ابن هشام )١٣٢/٣(؛ ُاْسد الغابه )55٩/٣(. )غ.(

5. در این مأخذ، ثقف بن فروه آمده است: الّسیرة النبوّیه تألیف ابن هشام )١٣٢/٣(. )غ.(

ر بن ذیاد آمده است: الّسیرة النبوّیه تألیف ابن هشام )١٣٢/٣(؛ ُاْسد الغابه )64/5(. )غ.(
ّ

6. در این مأخذها، مجذ

7. در ایـن مأخذهـا، ایـن نـام و نـام پـس از آن، بـه صـورت ُسـلیم بـن عمـرو بـن حدیـده آمـده اسـت: الّسـیرة النبوّیـه تألیـف 
ابن هشـام )١٣٣/٣(؛ ُاْسـد الغابـه )44٧/٢؛ ٣٠5/4(. )غ.(
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کنـد. مأخـذ اخیـر در بـارۀ  المصطفـٰی؟ص؟ تألیـف سـمهودی: )١١4/٢-١١٩ ]٩٣5/٣-٩4١[( مراجعـه 

ی فایده هـای بسـیار اسـت. کـه حـاو گسـترده دارد  گفتـاری  قبرهـای شـهیدان ُاحـد، 

یـارت نماید؛  کـوه ُاحد را ز ٣٣. کمـال بـن ُهمـام، پژوهشـگِر حنفیـان، گویـد: »زائـر، خـوِد 

زیـرا در حدیـث صحیـح آمـده اسـت:›ُاحد کوهـی اسـت که ما را دوسـت می دارد و مـا نیز  آن 

یم.‹« را دوسـت می دار

امینـی گویـد: بخـاری در الّصحیـح ]١4٩٨/4[ در انتهای سـخن از غزوۀ ُاحد، بابی در بارۀ 

گشـوده است. این حدیث 

کـه زائر به مسـجد قبـا درآید؛ و این  ی آورده، بسـیار مسـتحب اسـت  کـه نـوو ٣4. چنـان 

کار در روز شـنبه، سـپس دوشـنبه،  گویـد: »ایـن  کهـی  کار در روز شـنبه سـزاوارتر اسـت. فا

سـپس پنج شـنبه نیکوتـر اسـت، به ویـژه صبحـگاه هفدهـم مـاه رمضـان، بـه دلیـل حدیثـی 

که در این باب رسـیده اسـت. آن گاه، زائر در آن نماز بگزارد و پس از دعای دلخواه، چنین 

یگـر یاری جویـان؛ ای زداینـدۀ انـدوِه غمگینـان؛   گویـد:›ای فریـادرس فریادخواهـان؛ ای یار

ای برآورنـدۀ دعـای درمانـدگان! بـر سـرور مـا محّمد و خاندانش درود فرسـت و غم و اندوه مرا 

کـه در ایـن جایـگاه، غم و اندوه رسـولت را زدودی؛ ای رحیم، ای بخشـنده، ای  بـزدا، چنـان 

 دارنـدۀ خیـر و احسـان بسـیار، ای صاحـب نعمت هـای پاینـده، ای مهرورزتریـِن مهـرورزان! 

و نیرو و توانی نیسـت جز از خدای واالی بزرگ.‹«

تـا بـه ایـن  کـه بیـرون شـود  در حدیـث صحیـح، از رسـول خدا؟ص؟ رسـیده اسـت: »هـر 

مسـجد _ مسـجد قبـا _ درآیـد و در آن نمـاز بگـزارد، ]کارش[ هماننـد عمره اسـت.« )المسـتدرک 

کـم و ذهبـی ایـن حدیـث را صحیـح شـمرده اند. علـی الصحیحیـن: ١٢/٣ ]١٣/٣[( حا

کـه  طبرانـی ]المعجـم الکبیـر: ١46/١٩[، بـا انتسـاب بـه پیامبـر، روایـت نمـوده اسـت: »هـر 

که  ی آوَرد _ در حالی  گزاَرد و سـپس به مسـجد قبا رو کمال  گیرد و آن وضو  را به تمام و  وضو 

گـزاردن نماز در آن مسـجد اسـت _ و سـپس در آن،  جـز ایـن کار قصـدی نـدارد و تنهـا هدفـش 
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چهـار رکعـت نمـاز بخوانـد و در هـر رکعـت سـورۀ حمـد را قرائت نمایـد، همانند پاداش کسـی 

کـه عمـرۀ خانـۀ خـدا را بـه جـا آوَرد.« )مجمـع  الّزوائـد: 4/١١( را دارد 

کـه در مراقـی الفـالح  ٣5. تبـّرک جسـتن از دیگـر آثـار پیامبـر  و مکان هـای شـریف، چنـان 

بإمـداد الفّتـاح ]ص١5٢[ و جـز آن آمـده اسـت. خطیـب ِشـْربینی )مغنـی المحتـاج شـرح المنهـاج: 

کـه زائـر بـه دیگـر مکان هـای مبـارک در مدینـه درآیـد  گویـد: »مسـتحب اسـت   )]5١٢/١[ 4٩5/١

یـارت بقیـع و قبـا اسـتحباب  کـه حـدود سـی مـکان اسـت و مـردم مدینـه آن را می شناسـند. ز

یس درآمده، از آب آن بنوشـد و با آن وضو بسـازد؛  که زائر به چاه َار دارد و نیز مسـتحب اسـت 

گـردآورده اسـت: کـه شـاعری آن را در یـک بیـت  و نیـز از دیگـر چاه هـای هفت گانـه 
أریس، غرس، رومه، ُبضاعْه، بّصه، بیرحاء، و عهن«

گویـد: ایـن بیـت از آِن ابوالفـرج ناصرالّدین مراغی اسـت و پیـش از آن، این بیت  امینـی 

قرار دارد:
چــون خواهــی بــه چاه هــای پیامبــر در مدینــه درآیــی، هفــت چاهنــد؛ و ایــن ســخنی اســت 

اســتوار.1

همـراه  زائـر  کـه  اسـت  »مسـتحب  گویـد:  ص١٣٠(  العنایـه:  ی  لـذو )الکفایـه  فاخـوری   .٣6

ـف 
ّ
تکل بـه  کـه  بـی آن  کنـد،  همـراه  آن  چاه هـای  آب  و  مدینـه  خرمـای  از  هدیـه ای  خویـش 

ی نمایـد، در مسـیر خـود، بـر  کـه بازگـردد و بـه وطنـش رو افتـد یـا فخـر بفروشـد. چـون خواسـت 

کـه شـریکی  هـر جـای بلنـد سـه بـار تکبیـر دهـد و بگوید:›معبـودی نیسـت جـز خـدای یگانـه 

بـر هـر چیـز توانـا اسـت. بـه سـوی پروردگارمـان  نـدارد؛ حکم رانـی و سـتایش او را اسـت و او 

کنیم. خداوند وعدۀ خویش  بازمی گردیم و توبه می کنیم و او را پرسـتش و سـجده و سـتایش 

را به راسـتی به جای آوْرد و بنده اش را یاری نمود و سـپاهش را عّزت بخشـید و احزاِب ]کفر[ 

را بـه تنهایـی درهـم شکسـت.‹«

 1. ســـخن تفصیلـــی در بـــارۀ ایـــن چاه هـــا، در وفـــاء الوفـــا بأخبـــار دار المصطفـــٰی؟ص؟ )١١٩/٢-١4٩ ]٩4٢/٣-٩٨٣[(
گردد.  یافت 
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گریــان  زائــر،  »ســپس  گویــد:   )١5٨/١ األبحــر:  ملتقــی  شــرح  فــی  األنهــر  )مجمــع   شــیخ زاده 

کــه بــر  ک از دوری آســتان پیامبــر، بازمی گــردد و از جملــۀ مســتحّبات آن اســت  و اندوهنــا

هــر بلنــدِی زمیــن، تکبیــر زنــد و بگوید:›بــه ســوی خــدا بازمی گردیــم و توبــه می کنیــم و او را 

می پرســتیم ... .‹«

کــه بــر پیشــینیان رفتــه اســت، چشــم می دارنــد؟ پــس روش  »پــس آیــا جــز روش و ســّنتی را 

و ســّنت خــدای را هرگــز جایگزینــی نیابــی؛ و روش و ســّنت خــدای را هرگــز دگرگونــی نیابــی.« 

]فاطر/4٣[

مأخذها

مذهب هـای  بـزرگان  مناسـک  کتاب هـای  از  گذشـت،  کـه  را  یارت هـا  ز و  آداب  ایـن 

کـه خواهد آن چـه را از مأخذش یـاد ننمودیم،  چهارگانـه و نیـز آثـار فقهـی ایشـان برگرفتیـم. هـر 

کتاب ها را مطالعه نماید: یابد، این  به تفصیل در

_ احیاء علوم الدین )٢46/١(: حّجت االسالم ابوحامد غّزالی

_ الّتذکره: ابوالوفاء بن عقیل حنبلی

_ المستوعب: ابن ابی  سنینۀ سامری حنبلی

_ مدخل الشرع الشریف )ج١(: ابوعبداهلل عبدری مالکی

یارة خیر األنام )ص5٢-١١٩(: تقی الّدین سبکی شافعی _ شفاء الّسقام فی ز

_ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفٰی؟ص؟ )4٣١/٢-455(: نورالّدین سمهودی شافعی

دّنّیه: ابوعّباس َقْسَطالنی شافعی
ّ
_ المواهب الل

ابویحیـی  الطالـب )5٠١/١(:  المراتـب شـرح روض  _ أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة 

شـافعی انصـاری 

یارة القبر المکرم: ابن َحَجر َهیَثمی شافعی _ الجوهر المنّظم فی ز

_ مغنی المحتاج شرح المنهاج )4٩4/١(: خطیب ِشْربینی شافعی
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_ حسن الّتوّسل فی آداب زیارة أفضل الرسل )کتابی در بارۀ آداب(: جمال الّدین فاکهی شافعی

_ الّشفا بتعریف حقوق المصطفٰی: قاضی عیاض مالکی

کتاب؛ نسخۀ خّطی(: ابوالبرکات شرنباللی حنفی _ مراقی الفالح بإمداد الفّتاح )در خاتمۀ 

_ شرح الّشفاء1: قاضی خفاجی حنفی

_ مجمع األنهر )١56/١(2: عبدالّرحمان شیخ زاده

کبری زاده _ مفتاح الّسعاده )٧٣/٣(: مولی احمد طاش 

دّنّیه )٢٩٧/٨-٣٣5(: ابوعبداهلل ُزرقانی مالکی
ّ
_ شرح المواهب الل

_ الحاشیه )٣4٨/١(3: شیخ ابراهیم باجوری شافعی

ی شافعی کنز المطالب )ص١٨٣-٢٢4(: شیخ حسن عدو  _

ی العنایه )ص١٢5-١٣١(: عبدالباسط فاخوری مفتی _ الکفایه لذو

_ اإلرشادات الّسنّیه )ص٢6٠(: عبدالمعطی سّقا شافعی

گروهی از فقهای مذاهب _ الفقه علی المذاهب األربعه )ج١(: 

تشویق به زیارت قبرها

یـارت قبرهـا دسـتور داده شـده  کـه همـگان بـر آن اّتفـاق دارنـد، بـه ز  در سـّنت صحیـح 

گشـته اسـت. بـزرگان مذهب هـای اسـالمی نیـز همگـی بـه مفـاد ایـن  کار تشـویق  و بـه ایـن 

دسـتور و تشـویق فتوا داده و آن را مسـتحب شـمرده اند و حّتی برخی از ظاهریان آن را واجب 

دانسـته اند؛ چنـان کـه چندیـن تـن بـا اسـتناد به ظهور امـر ]در وجوب[، بر ایـن مطلب تصریح 

یم: کنون متن برخی از روایات را می آور کرده اند. ا

یـارت قبرهـا نهی  ١. از بریـده، بـا انتسـاب بـه پیامبـر  روایـت شـده اسـت: »مـن شـما را از ز

یـارت کنید!« کـرده بـودم؛ هـال اینـک آن هـا را ز

کتاب، چنین است: نسیم الّریاض فی شرح الّشفا. )غ.( 1. نام این 

بی )د.٩56(.
َ
کامل اثر چنین است: مجمع األنهر فی شرح ملتقی األبحر تألیف شیخ ابراهیم َحل 2. نام 

3. الحاشیه. این اثر، حاشیه ای است بر شرح ابن غّزی در فقه شافعی.
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یـــارت قبـــر مـــادرش  ِترِمـــذی افـــزوده اســـت: »پـــس خداونـــد بـــه پیامبـــرش؟ص؟ بـــرای ز

 اجازه فرمود.«

ایـن خبـر را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند آورده انـد: مسـلم )الّصحیـح ]٣66/٢[(؛ ِترِمذی )الّسـنن 

الکبـری:  )الّسـنن  ؛ نسـائی  را حسـن و صحیـح شـمرده اسـت _  ایـن حدیـث  ی  ]٣٧٠/٣[( _ و

کتاب هـای  کـم )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: ٣٧4/١ ]5٣٠/١[( بـه نقـل از  ٨٩/4 ]65٣/١[(؛ حا

از  را  ایـن  ی  _ و  )]56٨/١[  ١١6/١ الّسـّنه:  )مصابیـح  َبَغـوی  و مسـلم؛  بخـاری  تألیـف  »الّصحیـح« 

احادیـث صحیـح شـمرده _ منـذری )الّترغیـب و الّترهیـب: ١١٨/4 ]٣5٧/4[(؛ و ابن دیبـع )تیسـیر 

صاحـب  شـش  هـر  را  حدیـث  »ایـن  گویـد:  ی  و  .)]٢54/4[  ٢١٠/4 صـول: 
ُ
األ جامـع  الـی  الوصـول 

روایـت نموده انـد.« کتاب هـای صحیـح، جـز بخـاری، 

یارت  ٢. از عبـداهلل بـن مسـعود، بـا انتسـاب بـه پیامبر روایت شـده اسـت: »هال قبرهـا را ز

کـه مایـۀ کاسـتن دلبسـتگی بـه دنیا اسـت و آخـرت را به یاد مـی آوَرد.« کنیـد؛ 

 4٧6/١ )الّسـنن:  ابن ماجـه  نموده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  حدیـث  ایـن   

کم )المسـتدرک علی  ]5٠١/١[(؛ ابوولیـد محّمـد بـن عبـداهلل ازرقـی )أخبار مّکـه: ١٧٠/٢ ]٢١١/٢[(؛ حا

ی این حدیث را صحیح شـمرده اسـت _ ؛ منذری )الّترغیب  الصحیحین: ٣٧5/١ ]5٣١/١[( _ و

)الّسـنن  بیهقـی  و  ؛  اسـت _  دانسـته  صحیـح  را  آن  سـند  ی  و  _  )]٣5٧/4[  ١١٨/4 الّترهیـب:  و 

الکبری: 4/٧٧(�

یـارت  ٣. از انـس بـن مالـک، بـا انتسـاب بـه پیامبـر روایـت شـده اسـت: »مـن شـما را از ز

کـه مـرگ را بـه یـاد شـما مـی آوَرد.« کنیـد؛  یـارت  کـرده بـودم؛ پـس آن هـا را ز قبرهـا نهـی 

کـم )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: ٣٧5/١ ]5٣١/١[( بـا ذکـر سـند آورده و  ایـن حدیـث را حا

آن را صحیـح دانسـته اسـت.

یـارت قبرها  4. از ابن عّبـاس، بـا انتسـاب بـه پیامبـر روایـت شـده اسـت: »مـن شـما را از ز

یـارت کنیـد و سـخن بیهـوده و زشـت مگویید!« کـرده بـودم؛ پـس آن هـا را ز نهـی 
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بـا ذکـر سـند  المعجـم األوسـط ]٣4٣/٣[(  الکبیـر ]٢٠٢/١١[؛  )المعجـم  را طبرانـی  ایـن روایـت 

آمـده اسـت. الّزوائـد َهیَثمـی )5٨/٣(  کـه در مجمـع   آورده؛ چنـان 

یـد بـن خّطـاب، بـا انتسـاب بـه پیامبـر روایـت شـده اسـت: »همانـا مـن شـما را از  5. از ز

یـارت نمایـد.« کنـد، ز یـارت  کـه خواهـد ز کـرده بـودم؛ پـس هـر یـک از شـما  یـارت قبرهـا نهـی  ز

کـرده و َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 5٨/٣( از او  ایـن را طبرانـی )المعجـم الکبیـر ]٨٢/5[( روایـت 

نقـل نموده اسـت.

که  کنید؛  یارت   6. از ابوهریره، با انتسـاب به پیامبر روایت شـده اسـت: »پس قبرها را ز

مرگ را به یاد شما می آوَرد.«

ـــا ذکـــر ســـند روایـــت نموده انـــد: مســـلم )الّصحیـــح ]٣65/٢[(؛  کســـان ب ایـــن حدیـــث را ایـــن 

)الّســـنن: ابـــوداوود  ]5٠١/١[(؛   4٧6/١ )الّســـنن:  ابن ماجـــه  ]١٨6/٣[(؛   44١/١ )المســـند:   احمـــد 

کـــم )المســـتدرک علـــی الصحیحیـــن:   ٧٢/٢ ]٢١٨/٣[(؛ نســـائی )الّســـنن الکبـــری: ٩٠/4 ]654/١[(؛ حا

 ١١٨/4 الّترهیـــب:  و  )الّترغیـــب  منـــذری  و  ٧6/4(؛  الکبـــری:  )الّســـنن  بیهقـــی  ]5٣١/١[(؛   ٣٧6/١

�)]٣5٧/٣[

یارت قبرها  ٧. از بریده، با انتسـاب به پیامبر روایت شـده اسـت: »همانا من شـما را از ز

یارت آن ها باید خیر را در شـما بیفزاید.« یـارت کنید و ز کـرده بـودم؛ پـس آن هـا را ز نهـی 

ــند آورده  ــر س ــا ذک ــن: ٣٧6/١ ]5٣٢/١[( ب ــی الصحیحی ــتدرک عل ــم )المس ک ــت را حا ــن روای ای

روایــت  را  آن   )٧6/4 الکبــری:  )الّســنن  بیهقــی  نیــز  شــمرده اند.  صحیــح  را  آن  ذهبــی  و  او   و 

کرده است.

٨. از انـس بـن مالـک، بـا انتسـاب بـه پیامبـر روایـت شـده اسـت: »همانـا مـن شـما را از 

یـارت نمایـد _  یـارت کنـد، آن را ز کـه خواهـد قبـری را ز کـرده بـودم؛ پـس هـر  یـارت قبرهـا نهـی  ز

کـه قلـب را نـرم می نمایـد و چشـم را اشـکبار می سـازد و آخـرت را بـه یـاد مـی آوَرد _ ؛ و سـخن 

بیهـوده و زشـت مگوییـد.«
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کسـان بـا ذکـر سـند آورده انـد: احمـد )المسـند: ٢٣٧/٣-٢5٠ ]4/١١٩  ایـن حدیـث را ایـن 

دانسـته  صحیـح  را  آن  ی  و  _  )]5٣٢/١[  ٣٧6/١ الصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا ١4٠[(؛   و 

و ذهبی نیز صّحتش را پذیرفته است _ ؛ و بیهقی )الّسنن الکبری: 4/٧٧(�

کنیـد  یـارت  یـد بـن ثابـت، بـا انتسـاب بـه پیامبـر روایـت شـده اسـت: »قبرهـا را ز  ٩. از ز

و سخن بیهوده و زشت مگویید.«

کـه در مجمـع   ایـن حدیـث را طبرانـی )المعجـم الّصغیـر ]4٣/٢[( بـا ذکـر سـند آورده؛ چنـان 

الّزوائـد )5٨/٣( آمـده اسـت.

کـن تـا بـا آن، بـه  یـارت  ١٠. از ابـوذر، بـا انتسـاب بـه پیامبـر روایـت شـده اسـت: »قبرهـا را ز

یـاد آخـرت افتی.«

گفتـه  و  آورده  بـا ذکـر سـند  )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: ٣٧٧/١ ]5٣٣/١[(  کـم  را حا آن 

یان آن ثقه اند.« نیز آن را منـذری )الّترغیب و الّترهیب:  اسـت: »ایـن، حدیثـی اسـت که تمـام راو

١١٨/4 ]٣5٨/4[( آورده اسـت.

 ١١. از ابوسعید خدری، با انتساب به پیامبر روایت شده است: »من شما را از زیارت 

قبرها نهی کرده بودم؛ پس آن ها را زیارت کنید و سخنی مگویید که پروردگار را به خشم آوَرد.«

یانـش را  آن را بـّزار و َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 5٨/٣( بـا ذکـر سـند آورده انـد و َهیَثمـی راو

اسـت. دانسـته  یـان حدیـث صحیـح  راو

یارت  ١٢. از ابوسـعید خدری، با انتسـاب به پیامبر روایت شـده اسـت: »من شـما را از ز

یارت کنید و سـخن بیهوده و زشـت مگویید.« کـرده بـودم؛ پـس آن هـا را ز قبرهـا نهـی 

آن را بیهقی )الّسنن الکبری: ٧٧/4( با ذکر سند آورده است.

یارت  ١٣. از ابوسـعید خدری، با انتسـاب به پیامبر روایت شـده اسـت: »من شـما را از ز

یارت کنید؛ که در آن عبرت اسـت.« کـرده بـودم؛ پـس آن ها را ز قبرهـا نهـی 
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کـم  حا ]4٢٧/٣[(؛   ٣٨/٣ )المسـند:  احمـد  آورده انـد:  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن 

؛  شـمرده اند _  صحیـح  را  آن  ذهبـی  و  ی  و  _  )]5٣٠/١[  ٣٧5/١ الصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک 

گویـد:  ی  _ و الّترهیـب: 4/١١٨ ]4/٣5٧[(  و  )الّترغیـب  منـذری  الکبـری: ٧٧/4(؛  )الّسـنن  بیهقـی 

کـه در حدیـث صحیـح بدان هـا احتجـاج شـود.« _ ؛ و َهیَثمـی  کسـانی هسـتند  یـان آن،  »راو

یان حدیث صحیح هستند.« یان این حدیث، راو گوید: »راو )مجمع الّزوائد: 5٨/٣(. او 

کـه  ١4. از طلحـة بـن عبـداهلل، روایـت شـده اسـت: »همـراه رسـول خدا؟ص؟ بیـرون شـدیم 

یارت قبرهای شـهیدان را داشـت ... چون بدان قبرها رسـیدیم، پیامبر فرمود:›این ها  قصد ز

قبرهـای برادران ما هسـتند.‹«

آن را ابوداوود )الّسنن: ٣١٩/١ ]٢١٨/٢[(؛ و بیهقی )الّسنن الکبری: ٢4٩/5( با ذکر سند آورده اند.

١5. از علی امیرالمؤمنین، با انتساب به پیامبر روایت شده است: »همانا من شما را از 

زیارت قبرها نهی کرده بودم؛ پس آن ها را زیارت کنید؛ که آن ها آخرت را به یاد شما می آورند.«

ایـن حدیـث را احمـد )المسـند: ١45/١ ]٢٣4/١[(؛ و َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 5٨/٣( بـا ذکـر 

کوتاه تـر، از طریـق عبداهلل  سـند آورده انـد و نیـز احمـد )المسـند: 45٢/١ ]٣٣/٢[( آن را بـا عبارتـی 

بن مسعود روایت نموده است.

از  ســند  ذکــر  بــا   )]٢١١/٢[  ١٧٠/٢ مّکــه:  )أخبــار  ازرقــی  عبــداهلل  بــن  محّمــد  ابوولیــد   .١6

درآییــد  مردگانتــان  »نــزد  اســت:  آورده  پیامبــر؟ص؟  از  مّتصــل  حدیثــی  بــا   ابن ابی  ملیکــه، 

کــه بــرای شــما  گوییــد _ یــا: بــر آنــان درود فرســتید )تردیــد از خزاعــی اســت( _ ؛   و آنــان را ســالم 

عبرت است.«

یارت قبرها نهی  ١٧. از بریده، با انتسـاب به پیامبر روایت شـده اسـت: »من شـما را از ز

یارت آن ها مایۀ تذّکر اسـت.« کـه ز یـارت کنید؛  کـرده بـودم؛ پـس آن هـا را ز

کرده است� آن را ابوداوود )الّسنن: ٧٢/٢ ]٢١٨/٣[( با ذکر سند روایت 

یارت قبرها نهی  ١٨. از ثوبان، با انتسـاب به پیامبر روایت شـده اسـت: »من شـما را از ز
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کـه بـر آنـان  یـارت خـود از ایشـان را چنیـن قـرار دهیـد  یـارت کنیـد و ز کـرده بـودم؛ پـس آن هـا را ز

درود فرسـتید و برایشـان آمـرزش جویید.«

کـه در مجمـع  الّزوائـد )5٨/٣(  کـرده؛ چنـان  آن را طبرانـی )المعجـم الکبیـر ]٩4/٢[( روایـت 

آمـده اسـت.

یارت  یــارت کنــد، آن را ز کــه خواهــد قبــری را ز ١٩. از پیامبــر؟ص؟ روایــت شــده اســت: »هــر 

کــه مایــۀ آزار زنــدگان اســت،  کــه مــرده نیــز از همــان چیزهــا  نمایــد و جــز ســخن نیکــو نگویــد؛ 

آزار می بینــد.«

آن را شیخ شعیب حریفیش )الّروض الفائق فی المواعظ و الّرقائق: ١٩/١ ]ص٢٢[( آورده است.

یـارت قبرهـا نهی  ٢٠. از جابـر، بـا انتسـاب بـه پیامبـر روایـت شـده اسـت: »مـن شـما را از ز

یـارت کنید.« کـرده بـودم؛ پـس آن هـا را ز

یخ بغداد: ٢64/١٣( با ذکر سند آورده است. آن را خطیب بغدادی )تار

یـارت قبرهـا  ٢١. از اّم سـلمه، بـا انتسـاب بـه پیامبـر روایـت شـده اسـت: »مـن شـما را از ز

که در آن برای شما عبرت است.« کنید؛  یارت  کرده بودم؛ پس آن ها را ز نهی 

کـه در مجمـع  الّزوائـد  آن را طبرانـی )المعجـم الکبیـر ]٢٧٨/٢٣[( بـا ذکـر سـند آورده؛ چنـان 

حافـظ َهیَثمـی )5٨/٣( آمـده اسـت.

کـه رسـول خدا؟ص؟ بـه بقیـع درآمـده، می فرمـود: »درود بر شـما  ٢٢. از عایشـه روایـت شـده 

کـه فـردا رخ خواهـد داد ]=  ای ]اهـل[ خانـۀ مردمانـی مؤمـن؛ و آن چـه وعـده داده می شـدید 

که شما در زندگانی موّقت دنیا بودید، شما را در رسید؛ و ما نیز به خواست  مرگ[، در حالی 

خدا، به شما می پیوندیم. بارخدایا! اهل بقیِع غرقد را بیامرز.«

آن را مسـلم )الّصحیـح ]٣6٣/٢[(؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٧٩/4؛ ٢4٩/5(؛ ِشـْربینی )مغنـی 

المحتـاج شـرح المنهـاج: ٣5٧/١ ]٣65/١[(؛ و جـز ایشـان بـا ذکـر سـند آورده انـد.
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یارت قبرها نهی  فرمود و سـپس آن را  ٢٣. از عایشـه روایت شـده اسـت: »پیامبر؟ص؟ از ز

یـارت قبرها، آخرت را به یـاد آوَرد.‹« کـه فرمود:›ز اجـازه داد. گمـان کنـم 

یانش  آن را بّزار و َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 5٨/٣( با ذکر سـند روایت نموده اند و َهیَثمی راو

را ثقه دانسـته است.

یـارت قبرهـا نهـی  نمـود و سـپس  ٢4. از عایشـه روایـت شـده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ از ز

کـه در آن پنـد و انـدرز اسـت.‹« کنیـد؛  یـارت  فرمود:›آن هـا را ز

یخ بغداد: ٢٢٨/١4( با ذکر سند آورده است. آن را خطیب بغدادی )تار

یارت کنید  ٢5. از عایشـه، بـا انتسـاب بـه پیامبـر روایت شـده اسـت: »هال برادرانتـان را ز

که در ایشـان عبرت اسـت.« و آنان را سـالم دهید؛ 

کـه در مجمـع  الّزوائـد َهیَثمـی  کـرده؛ چنـان  آن را طبرانـی )المعجـم األوسـط ]٩٨/6[( روایـت 

آمـده اسـت.  )5٨/٣(

نمـاز  آن،  کنـار  و  می نمـود  یـارت  ز را  حمـزه  عمویـش  قبـر  جمعـه  هـر  فاطمـه؟اهضر؟   .٢6

یخـت. و اشـک می ر می گـزاْرد 

 ٣٧٧/١ الصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا و  ٧٨/4(؛  الکبـری:  )الّسـنن  بیهقـی  را  ایـن 

ثقـه  ایـن خبـر  یـان  راو گفتـه اسـت: »همـۀ  کـم  کرده انـد و حا گـزارش  بـا ذکـر سـند   )]5٣٣/١[

یـدم و در پـی آن  کاو کامـل  یـارت قبـور، بـه طـور  هسـتند ... من در جسـت و جـو  از مسـألۀ ز

کـس در ارتـکاب  کـه هـر  کار، شـرکت جویـم؛ و نیـز بدیـن منظـور  کـه در تشـویق بـه ایـن  بـودم 

کار سـّنتی اسـت مسـتحب؛ و  گنـاه بخـل مـی ورزد ]و خویشـتن داری می کنـد[، بدانـد که این 

درود خدا بر محّمد و همۀ خاندانش باد!«

امینـی گویـد: در ایـن میـان، حدیث هـای دیگـر نیـز هسـت که ایـن گفتار را با بیـان آن ها 

کتاب هـای  درازا نمی بخشـیم و می تـوان آن هـا را در باب هـای »قربانی هـا و نوشـیدنی ها« از 

فقـه و حدیـث یافت.
گر راستگویند.« ]طور/٣4[ »پس سخنی مانند این ]قرآن[ بیاورند، ا
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آداب زائران قبرها

١. زائر با طهارت باشد.

٢. از برابر دو پاِی مرده درآید، نه از برابر سرش.

گیرد. ی چهرۀ مرده قرار  یارت، روبه رو ٣. هنگام ز

کند و برای مرده دعا نماید. یارت  4. ایستاده ز

5. هر چه می تواند، قرآن بخواند؛ و قرائت سوره های یاسین و توحید مستحب است.

6. رو به قبله، مرده را دعا نماید.

٧. هنگام قرائت، رو به قبله بنشیند.

ک بپاشد. ٨ . بر قبر، آِب پا

٩. از جانب مردگان صدقه دهد.

گام ننهد. ی قبرها  ١٠. برهنه پای باشد و رو

عباراتی که در زیارت قبور گفته می شود

و  آمـد  مـن  نـزد  »جبرئیـل  اسـت:  شـده  روایـت  پیامبـر  بـه  انتسـاب  بـا  عایشـه؟اهضر؟  از   .١

کـه نزد اهل بقیع درآیی و برایشـان آمرزش خواهی.‹«  گفت:›همانـا پـروردگارت فرمانـت دهـد 

بـر  گویـم؟‹ فرمود:›بگـو: درود  بـا آنـان سـخن  گویـد: »گفتـم:›ای رسـول خدا! چگونـه  عایشـه 

رحمـت  را  مـا  پسـگامان  و  پیشـگامان  خداونـد  خانه هـا!  ایـن  ]اهـل[  مسـلمانان  و  مؤمنـان 

گـر خـدا خواهـد، مـا نیـز بـه شـما پیوندیـم.‹« نمایـد؛ و همانـا ا

ذکـر سـند  بـا  و حافظـان  فقیهـان  از  دیگـر  گروهـی  و  )الّصحیـح ]٣6٣/٢[(  را مسـلم  ایـن 

بـر شـما ای مؤمنـان و مسـلمانان  آمـده اسـت: »درود  روایتـی چنیـن  روایـت نموده انـد؛ و در 

گـر خـدا خواهـد. از خداونـد بـرای  ]اهـل[ ایـن خانه هـا! همانـا مـا نیـز بـه شـما می پیوندیـم، ا

خودمان و شما رهایی از عذاب می خواهم.«
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این را بیهقی )الّسنن الکبری: ٧٩/4( با ذکر سند آورده است.

کـه پیامبـر بـه گورسـتان درآمد و فرمود: »درود بر شـما ای  ٢. از ابوهریـره؟ضر؟  روایـت شـده 

گر خـدا خواهد.« ]اهـل[ خانـۀ مردمانـی مؤمـن! و همانـا مـا نیـز به شـما پیوندیم، ا

٢١٩/٣[؛  ]الّسـنن:  ابـوداوود  ٣6٣/٢[؛  ]الّصحیـح:  مسـلم  ٧٠/٣[؛  ]المسـند:  احمـد  را   ایـن 

و نسائی ]الّسنن الکبری: 656/١[ روایت نموده اند.

بـا چهـرۀ  و  برگذشـت  بـر قبرهـای مدینـه  کـه رسـول خدا  روایـت شـده  ابن عّبـاس  از   .٣

را  شـما  و  مـا  خداونـد  قبرهـا!  اهـل  ای  شـما  بـر  »درود  گفـت:  و  نمـود  ی  رو بدانـان  خویـش، 

پـی شـما می آییـم.« در  مـا  و  رفتیـد  مـا  پیشـاپیش  بیامـرزد! شـما 

کرده اند. این را ِترِمذی ]الّسنن: ٣6٩/٣[؛ و َبَغوی )مصابیح الّسّنه: ١١6/١ ]56٩/١[( روایت 

کنـار قبرهـا  کـه چـون  کـه رسـول خدا؟ص؟ بـه مـردم می آموخـت  4. از بریـده روایـت شـده 

گوینـد: »درود بـر شـما ای مؤمنـان و مسـلمانان ]اهـل[ ایـن خانه هـا! و همانـا مـا  رونـد، چنیـن 

نیـز بـه شـما پیوندیـم؛ و شـما پیشـاپیش مـا رفتیـد و مـا نیـز بـه دنبـال شـما درآییـم و از خـدا 

رهایی از عذاب خواهیم.« )الّسنن الکبری تألیف بیهقی: 4/٧٩(

5. از مجمـع بـن حارثـه روایـت شـده کـه پیامبـر؟ص؟ برای تشـییع جنازه ای روان شـد تا به 

گورسـتان رسـید و گفـت: »درود بـر اهـل قبرهـا! درود بـر اهـل قبرهـا! درود بـر اهل قبرهـا! درود بر 

کـه مؤمـن و مسـلمان بـوده اسـت! شـما پیـش از مـا رفتیـد و مـا در پـی شـما  کـس از شـما  هـر 

می آییم. خداوند ما را و شما را رهایی از عذاب بخشد!« )مجمع  الّزوائد: 6٠/٣(

کوفـه، چنیـن گفـت: »درود بـر  یـارت قبرهـا در  6. امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب در ز

شـما ای مؤمنـان و مسـلمانان اهـل ایـن خانه هـا! شـما پیـش از مـا رفتیـد و مـا اندکـی بعـد در 

پـی شـما خواهیـم آمـد. بارخدایـا! مـا و ایشـان را بیامـرز و از مـا و ایشـان درگـذر! خوشـا بـه آن 

یـد و از ]قضـای[  کفایتـش قناعـت ورز کـرد و بـه انـدازۀ  کار نیـک  کـه آخـرت را ُجسـت و  کـس 

گشـت و آن را پذیرفـت!« خـدای؟زع؟ راضـی 
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کـه در مجمع  الّزوائـد )٢٩٩/٩( آمـده؛ و نیز  ایـن را طبرانـی بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده، چنان 

جاحـظ )البیـان و الّتبییـن: ٩٩/٣ ]١٠٢/٣[( بـا عبارتـی نزدیـک به همین، آورده اسـت.

درمی آمد،  گورستان  به  گاه  هر   _ وجهه  اهلل  کّرم   _ امیرالمؤمنین  ابی طالب  بن  علی   .٧

می گفت: »درود بر شما ای مردان و زنان مؤمِن اهل خانه های بیم انگیز و مکان های خالی ]از 

کنان[! بارخدایا! ما و ایشان را بیامرز و با عفو خویش، از ما و آنان درگذر!« سپس می گفت:  سا

گردآوری زندگان و مردگان ما ساخت. ستایش  که زمین را جای  »ستایش خدای را است 

خدای را است که ما را از آن آفرید و بازگشت ما به آن است و بر  همان نیز برانگیخته می شویم. 

کفایتش قناعت ورزید و از  کرد و به اندازۀ  کار نیک  که آخرت را یاد نمود و  کس  خوشا به آن 

گشت و آن را پذیرفت!« )العقد الفرید: ٢/6 ]١١/٣[( ]قضای[ خدای؟زع؟ راضی 

گویـد: »از عادت هـای  ـف القامـوس، )سـفر الّسـعاده: ص5٧ ]١٨٣/١[( 
ّ
٨ . فیروزآبـادی، مؤل

یارتـی مسـتحب اسـت.  یـارت قبرهـا و دعـا و آمرزش خواهـی بـود؛ و هماننـد چنیـن ز پیامبـر، ز

ی می فرمود:›چـون مقبره هـا را بینیـد، بگوییـد:“درود بـر شـما ای اهـل خانه هـای ...” _ تـا  و

یـارت، همـان گونـه دعایـی را می خواْند کـه در نماز  پایـان آن چـه ذکـر شـد _ .‹ ایشـان هنـگام ز

مّیـت قرائـت می نمـود.«

گلویــش را  ــر قبــر امــام حســن بــن علــی؟امهضر؟ ایســتاد و بغــض راه  ــه ب ٩. محّمــد بــن حنفّی

گــر حیاتــت عّزت بخــش بــود، وفاتــت  بســت و گفــت: »ای ابومحّمــد؛ خدایــت رحمــت کنــد! ا

کفــن تــو  کــه  کــه پیکــر تــو آن را دربرگرفــت؛ و خوشــا پیکــری  درهم شــکننده بــود. خوشــا روحــی 

کــه تــو بازمانــدۀ فرزنــدان پیامبــران و از نســل  آن را دربرگرفــت؛ و چــرا چنیــن نباشــد، حــال آن 

کســا بــودی و دســت های حــق تــو را غــذا داد و در دامــان اســالم  هدایــت و پنجمیــِن اصحــاب 

کیــزه ای؛ هــر چنــد جان هــای مــا بــه فــراق تــو  پرورانــده شــدی؛ پــس در حــال زندگانــی و مــرگ، پا

کــه خداونــد خیــر و نیکــی را برایــت خواســته اســت!« )العقــد  رضایــت نمی دهــد و تردیــد نــدارد 

الفرید: ٨/٢ ]١٣/٣[(
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گفـت: »خداونـد خبـاب  ١٠. علـی بـن ابی طالـب امیرالمؤمنیـن بـر قبـر خبـاب ایسـتاد و 

یسـت  را رحمـت فرمایـد کـه رغبت مندانـه اسـالم آوْرد و دلخواهانـه جهـاد نمـود و مجاهدانه ز

کار نیـک نمایـد، تبـاه  کـه  کسـی را  گشـت؛ و خداونـد پـاداش  و سـال ها دچـار بـال و بیمـاری 

نسـازد!« )العقـد الفریـد: ٧/٢ ]١٢/٣[(

یـت را شـاداب  گفـت: »خداونـد رو ١١. عایشـه بـر قبـر پـدرش، ابوبکـر صّدیـق، ایسـتاد و 

آن  از  چـون  کـردی،  خـوار  را  دنیـا  راسـتی  بـه  کـه  گویـد؛  سـپاس  را  نیکویـت  تـالش  و  سـازد 

ی آوردی! هـر چنـد مصیبـت تـو  گردانـدی و آخـرت را عـّزت بخشـیدی، چـون بـدان رو ی  رو

کتـاب  گران تریـِن مصیبت هـا و بزرگ تریـِن حادثه هـا پـس از ]مصیبـت[ رسـول خدا؟ص؟ بـود، 

خـدای تعالـی بـه مـا وعـدۀ پـاداش بـرای صبـر بـر مصیبـت فرمـوده اسـت؛ و مـن در صبـوری 

از آن فرمـان می بـرم و می گویم:›مـا از خداییـم و بـه سـوی او بازمی گردیـم.‹ و بـه جـای زاری 

تـو می گویـم:[ درود خـدا  تـو، برایـت فـراوان آمـرزش می خواهـم. پـس ]در بـدرود  بـر  و بی تابـی 

کـه از تـو و زندگانـی ات ناخشـنود نیسـت و در مـورد تـو، خـود را  کسـی  بـر تـو؛ بـدرود از سـوی 

)]٣٠١/٢[  ٣٣٨/٢ )المسـتطرف:  نمی دانـد.«  الهـی  قضـای  از  مصیبـت زده 

١٢. حسـن بصـری چـون بـه گورسـتان درمی آمـد، می گفـت: »بارخدایـا! ای پـروردگار این 

کـه در حـال ایمـان بـه تـو، از دنیـا بیـرون رفتنـد!  پیکرهـای فرسـوده و اسـتخوان های پوسـیده 

رحمتـی از جانـب خویـش و سـالمی از سـوی مـا، بـر آن هـا درون فرمـای!« )العقـد الفریـد: ٢/6 

)]١١/٣-١٢[

گفـت: »ای  ک بـر قبـر ابوسـلیمان داوود بـن نصیـر طائـی )د.١65( ایسـتاد و  ١٣. ابن سـّما

کـه  کـه مـردم می خوابیدنـد، تـو شـبانگاهت را تـا سـحر بیـدار بـودی؛ و آن گاه  داوود! آن گاه 

کـه مـردم بـه  کنـار و در سـالمت بـودی؛ و آن گاه  مـردم غـرق در دنیـا بودنـد، تـو ]از دنیـا[ بـه 

ی را برشـمرد.  یـان کاری مشـغول بودنـد، تـو سـود می بـردی!« و آن گاه، همـۀ فضیلت هـای و ز

)صفة الّصفوه: ٨٢/٣ ]٣/١46[(
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یـاد  چـه  آن  هماننـد  قبرهـا،  یـارت  ز در مـورد  دیگـر  فـراوان  عبارت هـای  میـان،  ایـن  در 

گاهـی  آ مـا  بـه  کـه  شـده  نقـل  چهارگانـه  مذهب هـای  برجسـتگان  و  پیشـوایان  از  نمودیـم، 

یـارِت مـرده رود و بـا هـر عبارتـی که خواهـد، برایش دعـا نماید  کـه زائـر می توانـد بـه ز می بخشـد 

کـه  گویـد  ی را خـوش آیـد، برشـمرد و سـخنی  کـه و و هـر یـک از مناقـب و فضیلت هایـش را 

گـردد. عبارت هـای  توّجـه خـدای سـبحان را بـه سـوی او جلـب نمایـد و رحمتـش را موجـب 

کننـدۀ همیـن دیدگاه ما اسـت. ک؟ص؟ و شـیخین، اثبـات  یـارت پیامبـر پـا یـاد شـده در بـارۀ ز

سخنانی از بزرگان اهل سّنت در بارۀ زیارت قبرها

در این سخنان، فایده های فراوان نهفته است:

گوید: ١. ابن حاج ابوعبداهلل عبدری مالکی )د.٧٣٧( )مدخل الشرع الشریف: ١/٢54( 

مـردان  ای  شـما  بـر  گویـد:›درود  کـه  اسـت  چنیـن  مـردگان  بـر  دادن  سـالم   »چگونگـی 

کـه اهـل ایـن خانه هاییـد! خداونـد پیشـگامان و پسـگامان از مـا را  و زنـان مؤمـن و مسـلمان 

 رحمـت نمایـد؛ و مـا نیـز بـه خواسـت خـدا، بـه شـما می پیوندیـم. از خداونـد بـرای خودمـان 

گوید:›بارخدایا! ما و ایشان را بیامرز!‹ و شما رهایی از عذاب می خواهم.‹ سپس 

آن چـه خواهـی، می توانـی بدیـن عبارت هـا بیفزایـی یـا از آن هـا بکاهـی. مقصـود، سـعی 

کـردن بـرای مـردگان اسـت؛ زیـرا ایشـان بیـش از همـۀ مـردم بـه دعـا نیازمندنـد،  بسـیار در دعـا 

گسسـته شـده اسـت. که رشـتۀ اعمالشـان  چـرا 

ی می نمایـد _ می توانـد  او رو بـه چهـرۀ  زائـر در قسـمت قبلـۀ مـرده می نشـیند و  سـپس 

ی صورتش _ و سـپس با هر چه در خاطرش آید،  ی بنشـیند یا رو به رو پیش پاهای او، رو به و

که در شـرع رسـیده، پیامبر؟ص؟  خدای تعالی را سـتایش و ثنا می گوید و آن گاه، با درودهایی 

را صلـوات می فرسـتد و سـپس هـر چـه در تـوان دارد، بـرای مـرده دعـا می کند. به همین سـان، 

ی یـا مسـلمانان درآیـد، کنـار ایـن قبرها دعـا می کند و نزد خـدای تعالی  هـر گاه مصیبتـی بـه و

ی و از مسلمانان بزداید. تضّرع و زاری می نماید تا آن مصیبت را از و
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یارتش  گر مرده ای که انسـان بـه ز یـارت قبرهـا بـه طـور عام اسـت. و اّما ا ایـن، چگونگـی ز

ی امیـد برکـت مـی رود، زائـر بـه واسـطۀ او، بـه خـدای تعالـی  کـه از و کسـانی باشـد  مـی رود، از 

بـه  مـی رود،  برکـت  امیـد  ی  از و کـه  مـرده ای  واسـطۀ  بـه  زائـر  گونـه،  بـه همیـن  متوّسـل شـود. 

گـردد؛ و بلکـه پیـش از توّسـل جسـتن بـه خـدای تعالـی، بـه پیامبـر؟ص؟  پیامبـر؟ص؟ متوّسـل 

که آن را تشـریع نموده؛ پس  که او بنیان توّسـل و اصل آن اسـت و همو اسـت  توّسـل  یابد؛ چرا 

ی کند، توّسـل  جوید.  کـه تـا روز قیامـت بـه نیکـی از او پیـرو زائـر بـه آن حضـرت؟ص؟ و هـر کـس 

بخـاری ]الّصحیـح: ٣4٢/١؛ ١٣6٠/٣[ از انـس؟ضر؟ روایـت نمـوده کـه عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ هنـگام 

قحط سـالی بـه عّبـاس توّسـل می جسـت تـا خداونـد بـاران فرسـتد؛ و می گفت:›بارخدایـا! مـا 

کنـون بـه واسـطۀ  بـه واسـطۀ پیامبـرت؟ص؟ بـه تـو توّسـل می جسـتیم و سـیرابمان می فرمـودی؛ ا

عمـوی پیامبـرت، بـه تـو توّسـل می یابیم، پس سـیرابمان فرمـا!‹ و آن گاه، خداوند بـاران فراوان 

بـر ایشـان  می فرسـتاد.

بـرآورده  نیازهایـش  تـا  شـود  متوّسـل  گورهـا  آن  در  خفتـه  صالحـان  بـه  زائـر   سـپس 

گـردد. آن گاه، بـرای خـود و پدر و مادرش و اسـتادانش و خویشـاوندانش  یـده   و گناهانـش آمرز

گورها و مردگان و زندگاِن مسـلمانان و فرزندانشـان تا روز قیامت و نیز همۀ  و نیز خفتگان آن 

کـردن نـزد ایشـان، بـه خداونـد اسـتغاثه نمایـد و بـه واسـطۀ  بـرادران غایبـش دعـا  کنـد و بـا دعـا 

آنـان، بـه خـدا بسـیار متوّسـل شـود؛ زیـرا خداوند سـبحان و متعالـی، آنان را برگزیده و شـرافت 

کـه در دنیـا، آنـان را مایـۀ سـودمندی قـرار داده، در آخـرت  کرامـت بخشـیده و همـان سـان  و 

بیـش از آن چنیـن فرمایـد.

پـس هـر کـه حاجتـی دارد، نـزد ایشـان رود و بـه آنـان توّسـل جویـد؛ زیـرا آنـان واسـطه میان 

خـدای تعالـی و آفریدگانـش هسـتند. در شـرع اثبـات گشـته و دانسـته شـده که خـدای تعالی 

بـه آنـان، چـه مایـه اعتنـا مـی ورزد؛ و ایـن، فـراوان و مشـهور اسـت. همـواره دانشـوران و بـزرگان، 

یارت قبرهای آنان تبّرک می جسـته اند  بزرگـی از پـِی بزرگـی، در خـاوران و باختـران جهان، به ز

و برکـت آن را، هـم بـه صـورت حّسـی و هـم معنـوی، درمی یافته انـد.



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 260

النجـاء ألهـل  نـام سـفینة  بـا  کتابـش  _ در  رحمـه اهلل   _ نعمـان  بـن  ابوعبـداهلل   شـیِخ پیشـوا، 

ایـن  در  گفتـار خویـش  اثنـای  در  نگاشـته،  ابونجـاء  کرامت هـای شـیخ  در بـارۀ  کـه  اإللتجـاء 

یارت قبرهـای صالحان  کـه ز زمینـه، گوید:›بـرای صاحبـان بصیـرت و اندیشـه اثبـات گشـته 

برکـت صالحـان  زیـرا  اسـت دوست داشـتنی؛  کاری  گرفتـن،  و عبـرت  تبـّرک جسـتن  بـرای 

کـه در زمـان حیاتشـان جریـان داشـته، پـس از وفاتشـان نیـز جریـان می یابـد و دعا  همـان سـان 

کـه از  کنـار قبرهـای آنـان و شـفاعت جسـتن بـه واسـطۀ ایشـان، نـزد دانشـوران محّقـق مـا  در 

پیشوایان دین بوده اند، معمول بوده است.‹

کـــس نیـــازی دارد، نـــزد ایشـــان رود و بـــه آنـــان توّســـل جویـــد،  کـــه هـــر  بـــر ایـــن ســـخن 

کـــه فرمود:›جـــز  گفتـــار پیامبـــر _ علیـــه الّصـــاة و الّســـام _  کـــرد؛ بـــا توجـــه بـــه ایـــن  اعتـــراض نتـــوان 

بـــه ســـوی ســـه مســـجد بـــار ســـفر نتـــوان بســـت: مســـجد الحـــرام، مســـجد مـــن، و مســـجد 

ــاء  ــفر از  إحیـ ــاب آداب الّسـ کتـ ــه اهلل تعالـــی _ ، در  ــی _ رحمـ ــد غّزالـ ــوار، ابوحامـ ــام بزرگـ ــی.‹ امـ االقصـ

ـــرای عبـــادت  کـــه مســـافر ب ـــۀ دوم ]از ســـفرها[ آن اســـت  گوید:›گون علـــوم الدیـــن ]٢٢٨/٢[ چنیـــن 

ــران و صحابـــه  ــای پیامبـ ــارت قبرهـ یـ ــا، ز ــۀ آن هـ ــفر نمایـــد ... و از جملـ ــا حـــج سـ ــاد یـ ــا جهـ  یـ

کـــس در زمـــان حیاتـــش بـــه دیـــدارش رونـــد تـــا از  و تابعیـــن و دیگـــر دانشـــوران و اولیـــا اســـت. هـــر 

کننـــد. بـــار ســـفر بســـتن بدیـــن مقصـــود  یارتـــش چنیـــن  او تبـــّرک جوینـــد، پـــس از وفاتـــش نیـــز بـــا ز

ـــار ســـفر  جایـــز اســـت و ایـــن ســـخن پیامبـــر؟ص؟ از آن بازنمی دارد:“جـــز بـــه ســـوی ســـه مســـجد ب

ـــارۀ  ـــخن در ب ـــن س ـــرا ای ـــی.” زی ـــجد االقص ـــن، و مس ـــجد م ـــرام، مس ـــجد الح ـــت: مس ـــوان بس نت

ـــی میـــان  ـــه تفاوت ـــه پـــس از ایـــن ســـه، همگـــی در فضیلـــت یکســـانند؛ وگرن ک مســـجدها اســـت 

گرچـــه ایشـــان بـــه حســـب  یـــارت پیامبـــران و اولیـــا و دانشـــوران در اصـــِل فضیلـــت نیســـت،  ز

ـــزد خداونـــد؟زع؟، دارای اختـــالف بســـیار در درجـــات خویـــش هســـتند.  تفـــاوت رتبه هایشـــان ن

ـــر اســـت.‹« و خـــدای تعالـــی دانات

٢. عّزالّدیـــن شـــیخ یوســـف اردبیلـــی شـــافعی )د.٧٧6( در األنـــوار ألعمـــال األبـــرار )١٢4/١(کـــه 

یـــارت قبرها برای مردان مســـتحب، و بـــرای زنان مکروه  در زمینـــۀ فقـــه شـــافعی اســـت، گویـــد: »ز
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گویـــد:›درود بـــر شـــما ای ]اهـــل[ خانه هـــای مردمانـــی مؤمـــن!  کـــه زائـــر  اســـت. مســـتحب اســـت 

ـــا مـــا نیـــز بـــا خواســـت خداونـــد، بـــه زودی بـــه شـــما می پیوندیـــم. بارخدایـــا! مـــا را از ماننـــد  همان

کام مگـــردان و پـــس از ایشـــان، مـــا را بـــه گمراهـــی مبتـــال مگـــردان  کـــه بـــه آنـــان داده ای، نـــا  پاداشـــی 

ـــه  کـــه ب ـــه قبـــر نزدیـــک شـــود، همچنـــان  ـــر ب کـــه زائ ـــان را بیامـــرز!‹ نیـــز مســـتحب اســـت  و مـــا و آن

ی نمـــوده، بایســـتد  ــر رو ــر در زمـــان حیاتـــش نزدیـــک می شـــد؛ و بـــه ســـوی قبـ صاحـــب آن قبـ

کـــه برایـــش رحمـــت و  کـــه مـــرده نیـــز هماننـــد زنـــده اســـت  و قـــرآن بخوانـــد و دعـــا نمایـــد؛ چـــرا 

گـــردد. و دعـــا پـــس از قرائـــت قـــرآن، بـــه اجابـــت نزدیک تـــر اســـت.« برکـــت آرزو 

٣. شـــیخ زین الّدیـــن، مشـــهور بـــه ابن نجیـــم مصـــری حنفـــی )د.٩٧٠/٩6٩(، )البحـــر 

یارت  گفتـــه اســـت:›ز ـــِف البدائـــع 
ّ
گویـــد: »مؤل کنـــز الّدقائـــق تألیـــف امـــام نســـفی: ٢/١٩5(  الّرائـــق در شـــرح 

کـــه زائـــر بـــر قبرهـــا پـــای نهـــد؛ زیـــرا  قبرهـــا و دعـــا بـــرای مـــردگاِن مؤمـــن، ایـــرادی نـــدارد، بـــی آن 

کنیـــد.”  یـــارت  کـــرده بـــودم؛ هـــال آن هـــا را ز یـــارت قبرهـــا نهـــی  پیامبـــر؟ص؟ فرمود:“مـــن شـــما را از ز

کنون چنین می کنند.‹ که اّمت اسالم از روزگار رسول خدا؟ص؟ تا و نیز بدین سبب 

کـه بـر  گفته انـد  کار مسـتحب اسـت و برخـی  کـه ایـن  ـِف المجتنـی تصریـح نمـوده 
ّ
مؤل

کار هـم بـرای مـردان جایـز شـمرده شـده  کـه ایـن   زنـان، حـرام اسـت؛ اّمـا درسـت تر آن اسـت 

گفتـن بـر مـردگان را چنیـن تعلیـم می فرمـود:›درود بـر  و هـم بـرای زنـان. رسـول خدا؟ص؟ سـالم 

یـارت را یـاد نمـوده و از  ی همـۀ ز شـما ای مؤمنـان و مسـلمانان اهـل ایـن خانه هـا!‹« سـپس و

یـارت را آورده اسـت. کـرده و پـاره ای از آداب ز کنـار قبرهـا نیـز یـاد  قرائـت قـرآن در 

)الفتــاوی الکبــرٰی الفقهّیــه: ٢4/٢( چنیــن  4. از ابن َحَجــر مّکــی هیتمــی؟ضر؟  )د.٩٧٣(1 

پرســیده اند: »آیــا جایــز اســت در زمــان معّیــن بــرای زیــارت قبرهــای اولیــا ســفر نمــود، بــا آن 

ــان  ــی زن ــون آمیختگ ــرد، همچ ــورت می پذی ــا ص ــار آن قبره ــیار کن ــادانگیز بس ــای فس ــه کاره  ک

گذشت، وفات وی به سال ٩٧4 بوده است. )غ.( که پیش تر  گونه  1. همان 
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و مردان و نیز نهادن چراغ های فراوان در آن جا و جز آن ها؟« وی پاسخ داده است:

کاری اسـت مسـتحب و مایـۀ نزدیکـی بـه خداونـد. سـفر نمـودن  یـارت قبرهـای اولیـا  »ز

یـارت  ز بـرای  جـز  کـه  را  ابومحّمـد  شـیخ  سـخن  ایـن  اّمـا  و  اسـت.  چنیـن  نیـز  منظـور  بدیـن 

ی ایـن را با دسـتور پیامبر  کـرد، غّزالـی چنیـن پاسـخ داده اسـت:›و رسـول خدا؟ص؟ سـفر نبایـد 

که میان این ها فرق آشـکاری  در نهی از سـفر به غیِر مسـجدهای سـه گانه قیاس نموده؛ با آن 

کـردن بـه آن هـا سـودی  اسـت. مسـجدهای دیگـر جـز آن سـه، در فضیلـت برابرنـد؛ پـس سـفر 

کـه بـه زائـران، بـه  نـدارد. اّمـا اولیـا در نزدیکـی بـه خـدای تعالـی تفـاوت دارنـد و نیـز در سـودی 

تناسـب شـناخت و ]درجـۀ[ معرفـت و ]رتبـۀ[ ارواحشـان، می رسـانند، متفاوتنـد؛ پـس سـفر 

کـردن بـه سـوی آن هـا سـودمند اسـت، آن هـم چـه سـودمندی ای!‹

کـردن بـه سـوی آنـان، فقـط بـرای مـردان، بـا همیـن مقصـود  کـه سـفر  از همیـن جـا اسـت 

بـه  العبـاب  کـه در شـرح  انعقـاد می یابـد؛ چنـان  بدیـن منظـور  کـردن  نـذر  و  مسـتحب اسـت 

که در نکویی و ویراسـتگی، چیزی بر آن نتوان افزود، به تفصیل در این زمینه سـخن  گونه ای 

گفتـه ام. و اّمـا آن چـه ایـن پرسـنده در بـارۀ بدعت هـا و کارهـای حرام بدان اشـاره نمـوده؛ باید 

کـه آن چـه را مایـۀ نزدیکـی بـه خداونـد اسـت، بـه سـبب چنیـن چیزهایـی تـرک نتـوان  گفـت 

کـرد؛ بلکـه انسـان بایـد هـم ایـن کارهـا را انجـام دهـد و هـم آن بدعت هـا را نهـی نمایـد و حّتـی 

کنـد. گـر می توانـد، آن هـا را محـو  ا

کـه باید بدان   فقیهـان در بـارۀ طـواف مسـتحب _ چـه رسـد به طواف واجـب! _ گفته اند 

گفته انـد؛  کار پرداخـت، هـر چنـد زنـان در آن حضـور دارنـد. ایشـان در بـارۀ رمـی نیـز چنیـن 

یـارت نیـز چنیـن اسـت؛ البّتـه  گزینـد. در بـارۀ ز البّتـه فرمـان داده اندکـه انسـان از زنـان دوری 

کـرد و از کارهـای حـرام نهـی نمـود و بلکـه به قدر امـکان، آن ها را محو کرد؛  بایـد از زنـان دوری 

کارهـای  چنیـن  وجـود  بـا  جـز  یـارت  ز کـه  اسـت  هنـگام  آن  در  ایـن  گذشـت.  کـه  چنـان 

گاه انسـان می توانـد همـه یـا برخـی از آن  گـر ممکـن باشـد،  فسـادانگیزی ممکـن نباشـد؛ اّمـا ا

یـارت بـا وجود آن کارهـا بیش تر اسـتحباب دارد تا زائر به  کـه در ایـن صـورت، ز کارهـا را بزدایـد 
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آن  از  یـک  هیـچ  نمی توانـد  زائـر  نیـز  گاه  نمایـد.  محـو  را  مفسـده ها  آن  خویـش،  امـکان  قـدر 

کـه در زمـان دیگـر که آن مفاسـد  مفسـده ها را از میـان ببـرد؛ در ایـن صـورت، شایسـته تر اسـت 

ی  یارت و کـه با وجود آن مفسـده ها، ز یـارت بپـردازد. حّتـی برخی گفته اند  وجـود ندارنـد، بـه ز

که چنین سخنی بعید نمی نماید. جایز نیست؛ 

یـارت نهـی نمایـد، بایـد در بـارۀ  کـس بدیـن دلیـل از آمیختگـی زنـان و مـردان، از ز هـر 

گاه از ایـن آمیختگـی یـا  طـواف، سـعی1، و حّتـی وقـوف در عرفـات یـا مزدلفـه و رمـی نیـز _ هـر 

ماننـد آن بیـم رود _ منـع نمایـد؛ پـس چـون هیـچ یـک از پیشـوایان چنیـن کارهایـی را بـا وجـود 

آمیختگـی _ آن هـم چـه آمیختگـی ای! _ منـع ننمـوده اسـت و تنهـا خـوِد آمیختگـی را نهـی 

یارت از بیـم آمیختگی ایراد  کرده انـد، در ایـن جـا نیـز چنیـن اسـت. از مخالفت کسـی که بـر ز

کـه تفصیـل و تقریـر نمودیـم،  گونـه  ی را بـر همیـن  کـه بایـد سـخن و گرفتـه، فریفتـه نبایـد شـد؛ 

ی وجهی ندارد. برداشت نمود؛ وگرنه، سخن و

کاری نوپدیـد[ اسـت و در روزگار پیشـینیان  یـارت اولیـا بدعـت ]و  کـه ز و اّمـا ایـن اّدعـا 

گـر ایـن اّدعـا را بپذیریـم، هـر نوپدیـدی را نتـوان نهـی  سـابقه نداشـته، پذیرفتـه نیسـت. حّتـی ا

که دانشـوران بدان  گاه امر نوپدید واجب اسـت _ چه رسـد به مسـتحب! _ چنان  نمود؛ بلکه 

تصریـح نموده انـد.«

 ٣5٧/١ المنهـاج:  شـرح  المحتـاج  )مغنـی  )د.٩٧٧(  ِشـْربینی  خطیـب  محّمـد  شـیخ   .5  

قبرهـا  یـارت  ز بـرای  گرفتـن  »وضـو  اسـت:  چنیـن  آن  چکیـدۀ  کـه  دارد  سـخنی   )]٣65/١[

قبرهـای  بـه  زائـر  اسـت.  آورده  الفـروع  شـرح  در  حسـین  قاضـی  کـه  چنـان  اسـت؛  مسـتحب 

کنـار آن هـا بـه قـدر امـکان، قـرآن می خوانـد و پـس از  ی نمـوده، سـالم می دهـد و  مسـلمانان رو

قرائـت، بـه امیـد اجابـت، بـرای مـردگان دعـا می کنـد؛ زیـرا دعـا بـرای مـرده سـودمند و پـس از 

ی می نمایـد؛ هـر  ی بـه سـوی قبلـه رو قرائـت قـرآن، بـه اجابـت نزدیک تـر اسـت. هنـگام دعـا، و

1. در متن »رمی« آمده؛ اما با توجه به ترکیب جمله، ظاهرًا »سعی« صحیح است. )ن.(
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ی  ی نمودن به سـوی چهرۀ مرده را مسـتحب دانسـته اند. مصّنف ]= نوو چند خراسـانیان رو

کنـار قبرهـای صاحبـان  یـارت نمایـد و  کـه بسـیار ز گفتـه است:›مسـتحب اسـت  شـافعی[ 

خیر و فضیلت، فراوان توّقف نماید.‹«

ی قـاری حنفـی )د.١٠١4( )مرقـاة المفاتیـح شـرح مشـکاة المصابیـح: ٢/4٠4   علـی َهـَرو
ّ

6. مـال

یـارت قبرهـا یـا بـرای جـواز اسـت و یـا بـرای  گویـد: »امـر بـه ز یـارت قبرهـا  ]٢4٨/4[( در بـارۀ ز

ایـن  بـر  اّدعـای اجمـاع  آنـان  از  برخـی  و حّتـی  باورنـد  ایـن  بـر  فقیهـان  و غالـب  اسـتحباب؛ 

یـارت قبرهـا  ز کـه  کـرده  نقـل  از برخـی فقیهـان  ابن عبدالَبـّر  ایـن،  از  فراتـر  مطلـب نموده انـد. 

اسـت.« واجـب 

کنیۀ ابن اخالص _ وفائی شرنباللی  ٧. شیخ ابوالبرکات حسن بن عّمار بن علی _ دارای 

حنفی )د.١٠6٩( )حاشیۀ1 غرر األحکام: چاپ شده در حاشیۀ درر الحّکام: ١6٨/١(2 گوید:

اّمـا  زنـان حـرام اسـت؛  بـر  کـه  گفته انـد  و  مـردان مسـتحب اسـت  بـرای  قبرهـا  یـارت  »ز

یـارت قبرهـا،  کـه هـم بـرای مـردان و هـم بـرای زنـان جایـز اسـت. هنـگام ز درسـت تر آن اسـت 

گورسـتان درون شـود  کس به  خواندن سـورۀ یاسـین اسـتحباب دارد؛ به دلیل این روایت:›هر 

و سـورۀ یاسـین بخوانـد، خداونـد همـان روز عـذاب را از مـردگان می کاهد و بـرای آن زائر نیز  به 

کار نیـک نوشـته می شـود.‹ گورسـتان،  شـمارۀ مـردگان آن 

یارت  یـارت قبرهـا آورده اسـت:›ز ز الفّتـاح ]ص١٢١[ در فصـل  بإمـداد  الفـالح  ـف مراقـی 
ّ
مؤل

کـه زائـر بـر قبرهـا گام نهـد. ایـن اسـتحباب هـم بـرای مـردان  قبرهـا مسـتحب اسـت، بـدون آن 

کـه جواز،  کـه بـر زنـان حـرام اسـت؛ اّما درسـت تر آن اسـت  اسـت و هـم زنـان؛ و برخـی گفته انـد 

هـم شـامل مـردان اسـت و هـم زنـان؛ پـس بـرای ایشـان ]= زنـان[ نیـز _ بنـا بـه عقیدۀ درسـت تر _ 

کنار قبرها ایسـتاده  گیرد و زائر  یارت، ایسـتاده انجام  که ز اسـتحباب دارد. مسـتحب اسـت 

1. این حاشیه، غنیة ذوی اإلحکام فی بغیة األحکام نام دارد.

 خسـرو )د.٨٨5( اسـت و خود وی شـرحی بر آن با نام درر الحّکام 
ّ

2. کتاب غرر األحکام در فروع فقه حنفی و تألیف مال
نگاشته است. بنگرید به: کشف الّظنون: ١١٩٩/٢. )غ.(
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دعـا کنـد؛ چنـان کـه رسـول خدا؟ص؟ هنـگام رفتـن بـه بقیـع چنیـن می نمـود و می گفـت:“درود 

بـر شـما ای ]اهـل[ خانـۀ مردمانـی مؤمـن؛ و مـا بـه خواسـت خداونـد، بـه شـما می پیوندیـم. از 

خداوند برای خود و شما رهایی از عذاب درخواست می کنم.”‹

کـه زائـر سـورۀ یاسـین را قرائـت نمایـد؛ زیـرا از انـس؟ضر؟ روایت شـده که  مسـتحب اسـت 

گورسـتان درآیـد و سـورۀ یاسـین بخوانـد _ یعنـی: ثـواب آن را بـه  کـه بـه  رسـول خدا فرمود:›هـر 

ایشـان  از  را  آن  و  می کاهـد  مـردگان  از  را  روز  آن  عـذاب  خداونـد   _ نمایـد  هدیـه  مـردگان 

برمـی دارد.‹ نیـز در روز جمعـه، عـذاب از برزخیـان برداشـته می شـود و دیگربـار بـه مسـلمانان 

گورسـتان اسـت _ بـه  کـه در آن  کـس  کننـده نیـز بـه شـمار هـر  بازنمی گـردد؛ و بـرای آن قرائـت 

کار نیک نوشته می شود. گورستان _  یلعی: به شمار مردگان آن  روایت ز

جانـب  از  مـا  رسـول خدا!  پرسـید:›ای  رسـول خدا؟ص؟  از  کـه  شـده  روایـت  انـس  از  نیـز 

آنـان  بـه  ایـن  آیـا  می کنیـم.  دعـا  برایشـان  و  یـم  می گزار حـج  و  می دهیـم  صدقـه  مردگانمـان 

می رسـد؟‹ پیامبـر فرمـود:›آری؛ هرآینـه ایـن بـه آنـان می رسـد و ایشـان بـه آن شـاد می گردنـد؛ 

گـردد، شـاد می شـود.‹ ایـن  ی اهـدا  کـه سـینی غذایـی بـه و کـه هـر یـک از شـما آن گاه  چنـان 

کـه  نمـوده  نقـل  از علـی؟ضر؟  را  روایـت  ایـن  اسـت ... نیز  آورده  ابوحفـص سـکیری  را  روایـت 

گورسـتان بگـذرد و سـورۀ توحیـد را یـازده بـار بخوانـد و پـاداش آن  کـه بـر  پیامبـر؟ص؟ فرمود:›هـر 

را بـه مـردگان هدیـه نمایـد، بـه شـمارۀ آن مـردگان پـاداش می یابـد.‹ ایـن حدیـث را دارقطنـی 

روایـت نمـوده اسـت.

ابن ابی  شیبه از حسن روایت نموده که هر کس به گورستان درآید و چنین گوید، هر مؤمِن 

وفـات یافتـه از آن هنـگام کـه خداونـد آدم ]؟ع؟[ را آفریـد، بـرای او آمـرزش خواهد:›بارخدایـا! 

ای پـروردگار ایـن پیکرهـای فرسـوده و اسـتخوان های پوسـیده کـه در حـال ایمـان بـه تـو، از دنیا 

بیـرون شـدند؛ از جانـب خـود، رحمـت و از سـوی مـن، بـر آن هـا سـالم نـازل کـن!‹ ابن ابی  دنیـا 

همیـن روایـت را بـا ایـن عبـارت آورده اسـت:›برای وی بـه شـمار هـر یـک از فرزنـدان آدم کـه تـا 

روز قیامـت درگـذرد، کار نیک نوشـته شـود.‹«
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٨ . شـیخ محّمـد امیـن، مشـهور بـه ابن عابدیـن )د.١٢5٣( )رّد المحتـار علـی الـّدّر المختـار: 

گویـد: یـارت قبرهـا  کتابـی اسـت در فقـه حنفـی _ پـس از بیـان اسـتحباب ز  _ )]6٠4/١[ 6٣٠/١

یارت قبرها انجام  گردد. در شـرح  »چنـان کـه در مختـارات الّنـوازل آمـده، هـر هفته یـک بار ز

یـارت در روزهـای جمعه و شـنبه و دوشـنبه و پنج شـنبه  کـه بهتـر اسـت ز لبـاب المناسـک آمـده 

گفتـه اسـت:›مردگان در روز جمعـه و یـک روز پیـش و پـس  انجـام پذیـرد. محّمـد بـن واسـع 

کـه روز جمعـه فضیلـت بیش تـر دارد.‹ گـردد  از آن، زائـران خـود را می شناسـند؛ پـس روشـن 

یـارت شـهیدان کوه ُاحد مسـتحب اسـت؛ زیرا ابن ابی  شـیبه  در همـان مأخـذ آمـده کـه ز

می آمـد  ُاحـد  شـهیدان  قبرهـای  کنـار  بـه  سـال،  هـر  آغـاز  در  پیامبـر؟ص؟  کـه  نمـوده   روایـت 

یدیـد؛ پس نیکو اسـت سـرانجاِم این سـرای  کـه ورز و می گفـت:›درود بـر شـما بـه پـاس صبـری 

کـه ایـن کار در روز پنج شـنبه، صبحگاهـان و بـا طهـارت، انجـام  ]آخـرت[!‹ و بهتـر آن اسـت 

پذیرد تا زائر نماز ظهر را در مسجد نبوی از دست ندهد.

یـارت مسـتحب اسـت؛ هـر چنـد محـّل آن دور  کـه ز گویـم: از ایـن بیـان برمی آیـد   مـن 

الّرحمـان و خانـدان  یـارت خلیـل  ز کـه در  یـارت _ چنـان  ز بـرای  بـار سـفر بسـتن  آیـا   باشـد. 

گرامـی معمـول اسـت _ اسـتحباب  ی و جـز او از بـزرگان  یـارت سـّید بـدو و فرزندانـش و نیـز ز

کـه بدیـن مطلـب تصریـح نموده باشـد و برخی  دارد؟ مـن هیـچ یـک از پیشـوایانمان را نیافتـم 

یـارت پیامبـر؟ص؟ بـر مبنـای قیـاس بـا منـع  کار را نهـی نموده انـد، مگـر بـرای ز از شـافعیان ایـن 

کـه غّزالـی آن ]قیـاس[ را رد نمـوده، بـا  پیامبـر از سـفر بـه مسـجدی جـز مسـجدهای سـه گانه؛ 

که تفاوتی آشکار میان این دو مسأله به چشم می خوَرد. این استدالل 

ی حاصِل سخن غّزالی را در این زمینه آورده و ادامه داده است: _ _ و

از  برخـی  سـبب  بـه  نتـوان  را  قبرهـا  یـارت  گوید:›ز الفقهیـه  الکبـرٰی  ی  الفتـاو در  ابن َحَجـر 

زنـان  بـا  مـردان  آمیختگـی  _ همچـون  پذیـرد  قبرهـا صـورت  کنـار  کـه  و مفسـده ها   زشـتی ها 

و جـز آن _ تـرک نمـود؛ زیـرا مایه هـای نزدیکـی بـه خداونـد، بـا چنین سـبب هایی تـرک نگردند، 
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گـر توانـد، آن هـا  کارهـا پـردازد و هـم آن بدعت هـا را نهـی نمایـد و ا بلکـه انسـان بایـد هـم بدیـن 

را محو سـازد.‹

گفتیـم تشـییع جنـازه را نبایـد  کـه پیش تـر  گویـم: تأییدکننـدۀ ایـن سـخن، آن اسـت  مـن 

کـرد، هـر چنـد همـراه آن، زنـان و بانـوان نوحه گـر باشـند ... تـرک 

گیـرد  انجـام  ایسـتاده  قبرهـا  یـارت  ز کـه  اسـت  گوید:›مسـتحب  المتعـال  فتـح  ـِف 
ّ
 مؤل

کنـار قبرهـا بـه حالـت ایسـتاده دعا کند؛ چنان که رسـول خدا؟ص؟ هنـگام رفتن به بقیع  و زائـر 

چنیـن می کـرد و می گفـت:“درود بـر شـما ای ]اهـل[ خانـۀ مردمانـی مؤمـن؛ و مـا بـه خواسـت 

خداونـد، بـه شـما می پیوندیم.”‹

گفته انـد،  کـه  یـارت، چنـان   علـی قـاری آمـده اسـت:›از آداب ز
ّ

بـاب تألیـف مـال
ّ
در شـرح الل

کـه زائـر از سـوی دو پـای مـرده و نـه از سـوی سـرش پیـش آیـد؛ زیـرا درآمـدن از سـوی  آن اسـت 

کـه  کـه مـرده بـرای دیـدن بـه زحمـت افتـد، بـه خـالف حالـت نخسـت  سـرش سـبب می شـود 

کـه بـرای زائـر ممکن باشـد؛ وگرنـه در اخبار  در برابـر چشـمان او اسـت. البّتـه ایـن آن گاه اسـت 

کـه پیامبـر _ علیـه الّصـاة و الّسـام _ آغـاز سـورۀ بقره را کنار سـِر مرده و پایـان آن را کنار  ثبـت گشـته 

دو پایـش  خواْنـد.‹«

گوید: ٩. شیخ ابراهیم باجوری )د.١٢٧٧( در حاشیه اش بر شرح ابن غّزی )٢٧٧/١( 

یــارت قبرهــا بــرای مــردان مســتحب اســت، زیــرا آخــرت را بــه یــاد انســان مــی آورد؛ اّمــا  »ز

کراهــت  البّتــه  کم شــکیبی می کننــد.  و  آنــان بی تابــی  کــه  کراهــت دارد، چــرا  زنــان  بــرای 

کار حــرام آمیختــه نشــود؛ وگرنــه حــرام اســت.  یارتشــان بــا  کــه ز یــارت زنــان در جایــی اســت  ز

کــه بــرای زنان نیز اســتحباب  یــارت پیامبرمــان؟ص؟ اســت  آن چــه از ایــن میانــه اســتثنا شــده، ز

کــه در بــارۀ قبرهــای پیامبــران و اولیــا نیــز  گفتــه، ســزاوار اســت  کــه ابن الّرفعــه  دارد. چنــان 

چنین باشد.

مـا  و  مؤمـن؛  مردمانـی  خانـۀ  ]اهـل[  ای  شـما  بـر  گویـد:›درود  زائـر  کـه  اسـت  مسـتحب 
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بـه خواسـت خداونـد، بـه شـما می پیوندیـم. از خداونـد بـرای خـود و شـما رهایـی از عـذاب 

کام مگـردان و پـس از ایشـان، دچـار  می خواهیـم. بارخدایـا! مـا را از هماننـد پـاداش آنـان نـا

کـه بـه قـدر امـکان، قـرآن بخوانـد  گمراهـی مسـاز و مـا و ایشـان را بیامـرز!‹ نیـز مسـتحب اسـت 

کنـد و پـاداش آن را بدیشـان هدیـه نمایـد و از  _ هماننـد سـورۀ یاسـین _ و بـرای مـردگان دعـا 

کاْر آنان را سـود بخشـد و پاداش آن بدیشـان رسـد. همچنین  که این  جانبشـان صدقه دهد؛ 

کـه بـه زنـده اش نزدیک  گـردد، همـان سـان  یـارت شـده نزدیـک  کـه بـه مـردۀ ز مسـتحب اسـت 

کنـار سـرش سـالم گویـد. بوسـیدن قبـر نیـز کراهـت دارد. _ تـا پایـان آن چه در  می شـد؛ و او را از 

گذشـت _ .« کتـاب )ص١54(  همیـن 

ی العنایـه:  ١٠. شـیخ عبدالباسـط فرزنـد شـیخ علـی فاخـوری، مفتـی بیـروت، )الکفایـة لـذو

یـارت قبرهـا بـرای مردان مسـتحب و برای زنان مکروه اسـت، مگر قبر شـریف  ص٨٠( گویـد: »ز

پیامبـر و دیگـر پیامبـران و صالحان.

بـر شـما ای ]اهـل[ خانـۀ مردمانـی مؤمـن؛ شـما  گویـد:›درود  کـه زائـر   مسـتحب اسـت 

پیش تـر رفتیـد و مـا بـه خواسـت خداونـد، بـه شـما می پیوندیـم.‹ و نیـز بـه قـدر امـکان، قـرآن 

کنـد و بگوید:›بارخدایـا!  بخوانـد _ همچـون سـورۀ یاسـین _ و پـس از قرائـت، بـرای مـرده دعـا 

ی  کـه بـه قبـر  و پـاداش آن چـه را قرائـت نمـودم، بـه فـالن کـس برسـان!‹ و نیـز مسـتحب اسـت 

که زنده بود.« ی در آن زمان  گردد، همچون نزدیکی اش به و نزدیک 

گوید: ١١. شیخ عبدالمعطی سّقا )اإلرشادات الّسنّیه: ص١١١( 

یـارت قبرهـای مسـلمانان بـرای مـردان مسـتحب اسـت؛ بـه دلیـل روایـت مسـلم ]از  »ز

یـارت کنیـد که شـما  کـرده بـودم؛ پـس آن هـا را ز یـارت قبرهـا نهـی  پیامبر؟ص؟[:›مـن شـما را از ز

گـر از قبر کسـی جـز پیامبری یا  یـارت زنـان مکـروه اسـت، ا را بـه یـاد آخـرت می اندازنـد.‹ و اّمـا ز

کـه در کنار او  یـارت قبـر پیامبـر و کسـانی  عالمـی یـا صالحـی یـا یکـی از خویشـاوندان باشـد. ز

که فردی از محارم  گر قبر درون شـهر باشـد، هر چند  یاد شـدند، برای زنان مسـتحب اسـت، ا
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گـر قبـر بیـرون شـهر باشـد، بایـد فـردی از محـارم بـا آنـان همـراه شـود.  بـا آنـان همـراه نگـردد؛ و ا

کـه همسـر یـا ولـّی آنـان اجـازه  کراهـت آن، در جایـی اسـت  یـارت زنـان یـا  البّتـه اسـتحباب ز

کـه در ایـن  کنـار قبـر آمدنشـان ترّتـب نیابـد _ چنـان  گنـاه نـرود و مفسـده ای بـر  دهـد و نیـز بیـم 

یارتشـان حـرام اسـت. روزگار، غالبـًا و بلکـه همـواره پیـش می آیـد _ ؛ وگرنـه بی تردیـد، ز

آخـرت  یـاد  و  پنـد  و  تـا عبـرت  گیـرد  انجـام  بسـیار  قبرهـا  یـارت  ز کـه  اسـت  مسـتحب 

شـنبه  صبحـگاه  نیـز  و  جمعـه  روز  تمـام  و  پنج شـنبه  شـامگاه  در  یـارت  ز و  شـود؛  حاصـل 

دارد. بیش تـر  فضیلـت 

یـارت، رضایـت خداونـد و اصـالح ناراسـتی های  کـه قصـدش از ز زائـر را سـزاوار اسـت 

کـه دعایـش بـرای خویشـتن و آن  یـارت پـردازد، بدیـن امیـد  قلبـش باشـد و بـا طهـارت بـه ز

گـردد؛ و نیـز بـا ایـن سـخن، مـردگان را سـالم دهـد:›درود بـر شـما ای ]اهـل[  مـرده، مسـتجاب 

ی  گـردد و رو بـه رو خانـۀ مردمانـی مؤمـن ... !‹ و چـون بـه قبـر آن مـرده رسـد، بـدان نزدیـک 

صورتـش بایسـتد و بـا خشـوع بگوید:›الّسـالم علیـک!‹ سـپس بـه قـدر امـکان، قـرآن بخوانـد؛ 

کـه  همچـون سـوره های فاتحـه و یاسـین و تبـارک و اخـالص و فلـق و نـاس. بهتـر آن اسـت 

کـه از ایـن تـالوت، آن مـرده را سـودی رسـد.  هنـگام قرائـت رو بـه قبلـه بنشـیند و قصـد نمایـد 

ک بپاشـد و بر آن، شـاخۀ خرمایی سـبز و بی برگ  همچنین بسـیار صدقه دهد و بر قبر، آب پا

یـارت خویشـاوندان و دعـا  گیاهـی خوشـبوی و شـبدر قـرار دهـد. ز گل و  و ماننـد آن همچـون 

بـرای ایشـان، به ویـژه پـدر و مـادر، اسـتحباب بیش تـر دارد و روایت هـای صحیـح فـراوان در 

یـارت آن دو و دعـا برایشـان رسـیده اسـت.« تشـویق بـه ز

12. منصـور علـی ناصـف )الّتـاج الجامـع لألصول فی أحادیث الّرسـول: 418/1 ]381/1[( گوید: 

یارت قبرها به معنای اسـتحباب اسـت؛ و در نظـر ابن حزم، به  »در نظـر انبـوه فقیهـان، امـر بـه ز

معنـای وجـوب اسـت، هر چند یک بـار در عمر.«

یارت قبرها برای زنان جایز اسـت، مشـروط  همـو )همـان: 419/1 ]382/1[( گفتـه اسـت: »ز
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ینت نمایی نکنند و نیز همسـر  یا یکی از محارمشـان  که شـکیبایی ورزند و بی تابی و ز به آن 

بـا آنـان همـراه گـردد تـا از گنـاه پیشـگیری شـود. دلیـل این سـخن، عام بودن حدیث نخسـت 

گویم؟‹ ... نیز  اسـت و نیز سـخن عایشـه به پیامبر:›ای رسـول خدا! با مردگان چگونه سـخن 

ی  یـارت قبـر بـرادرش، عبدالّرحمـان،  رفـت و چـون عبـداهلل بـه و کـه عایشـه بـه ز بدیـن سـبب 

امـر  کار  بدیـن  و سـپس  نمـود  نهـی  قبرهـا  یـارت  ز از  گفت:›رسـول خدا؟ص؟  نمـود،  اعتـراض 

فرمـود.‹ ایـن را احمـد ]المسـند: 234/1[ و ابن ماجـه ]الّسـنن: 501/1[ روایـت نموده انـد.«

کتـاب الفقـه علـی المذاهـب األربعـه )424/1  فـان 
ّ
13. فقیهـان مذهب هـای چهارگانـه، مؤل

گفته اند:  )]540/1[

یــارت قبرهــا بــرای پندگیــری و یــاد آخرت مســتحب اســت و در روز جمعه و پنج شــنبه  »ز

کــه بــه دعــا و تضــّرع و عبرت گیــری   و شــنبه فضیلــت مخصــوص دارد.1 زائــر را ســزاوار اســت 

ــرده  ــن بــرای م ــت تر، ای ــخن درس ــر س ــا ب ــه بن ک ــردازد؛  ــرده بپ ــرای م ــرآن ب ــت ق ــردگان و قرائ از م

ســودمند اســت.

کــه زائــر هنــگام دیــدن قبرهــا بگوید:›بارخدایــا؛ ای پــروردگار روح هــای  در روایــات آمــده 

 بازمانــده و پیکرهــای فرســوده و موی هــای از هــم پاشــیده و پوســت های تّکــه تّکــه شــده 

کــه از ایــن دنیــا در حــال ایمــان بــه تــو بیــرون شــدند! رحمتــی از  و اســتخوان های پوســیده 

خویــش و ســالمی از مــن، بــر ایشــان فــرودآور!‹

گویـد:›درود بـر شـما ای ]اهـل[ خانـۀ مردمانـی مؤمـن؛ و مـا بـه  کـه  نیـز در روایـت آمـده 

می پیوندیـم.‹ شـما  بـه  خداونـد،  خواسـت 

یارت  کـه قبرهـا نزدیـک باشـند یـا دور؛ بلکـه سـفر بـرای ز یـارت قبرهـا تفاوتـی نیسـت  در ز

برتریـن  از  پیامبـر؟ص؟  قبـر  یـارت  ز اّمـا  اسـت.  مسـتحب  صالحـان،  قبرهـای  به ویـژه  قبرهـا، 

یـارت در روز خاّصی فضیلت ندارد. شـافعیان  1. در حاشـیۀ همـان کتـاب ]540/1[ آمـده اسـت:»حنبلیان گفته انـد کـه ز
یـارت بهتـر دانسـته اند و عقیـدۀ برتر نـزد مالکیان نیز همین اسـت.« از عصـر پنج شـنبه تـا طلـوع آفتـاب روز شـنبه را بـرای ز
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یارت قبرها برای مردان مسـتحب اسـت،  کـه ز مایه هـای نزدیکـی بـه خـدا اسـت. همان سـان 

یارتشـان بـه  گـر ز گنـاه بـر ایشـان نمـی رود، نیـز اسـتحباب دارد؛ البّتـه ا کـه بیـم  بـرای پیرزنانـی 

کـه در ایـن حـال، حـرام اسـت.« گریـه و زاری یـا نوحه گـری نینجامـد، 

نذر برای مردگان

کـرده و سـخنان زشـت و یـاوه  ی در ایـن موضـوع هیاهـوی باطـل  ابن تیمّیـه و پیـروان و

کـه بـا آنان مخالفند، با سـخنان زشـت و یاوه مّتهم  گفته انـد و پیـروان مذهب هـای اسـالمی را 

کار از آداب شـیعیان اسـت  کـه ایـن  کتـاب )ص90( از قصیمـی گذشـت  سـاخته اند. در همیـن 

گرفتـه اسـت. یشـه  کـه از غلـّو آنـان در بـارۀ امامانشـان و خـدا شـمردن علـی و فرزندانـش ر

ایـن سـخن چیـزی جـز آشـفته گویی نیسـت؛ و شـیعیان در ایـن موضـوع، از اّتفـاق نظـر 

پیشـینیان و پسـینیان اّمـت اسـالم جـدا نیسـتند. خالـدی )صلـح اإلخـوان: ص102-109( در این 

که چکیدۀ آن چنین است: گفته  زمینه به تفصیل سخن 

کردارهـا  کـه  »ایـن موضـوع بـر محـور نّیت هـای نذرکننـدگان می گـردد و جـز ایـن نیسـت 

کـه خـود مـرده را در نظـر داشـته باشـد و بـه  گـر نذرکننـده قصـد دارد  بسـتۀ نّیت هـا هسـتند. ا

گـر قصـدش  کار جایـز نیسـت؛ اّمـا ا کنـد و نزدیکـی جویـد، بنـا بـه نظـر همـگان، ایـن  او توّجـه 

رضایـت خـدای تعالـی و بهـره ور شـدن زنـدگان، بـه نحـوی، و رسـاندن پـاداش مورد نـذر به آن 

مـرده باشـد، وفـا بـه چنیـن نـذری واجـب اسـت؛ خـواه آن مـورد بهـره وری را معّیـن نمـوده یـا آن 

کـرده باشـد، در حالـی کـه در ایـن میـان، بـه صـورت رایـج، مـوارد مصرف  را بـه طـور مطلـق یـاد 

در عـرف مـردم وجـود دارد، از قبیـل مصـارف قبـر  یـا فوایـدی بـرای مردم آن شـهر  یـا مجاورانش 

یـا همـۀ فقیـران و یـا خویشـاوندان آن مـرده و ماننـد آن.«

گـزارش شـده اسـت: اذرعـی، زرکشـی، ابن َحَجـر هیتمـی  کسـان  همیـن دیـدگاه از ایـن 

ی، عالءالّدیـن حنفـی، خیرالّدیـن رملـی  مّکـی، رملـی شـافعی، قّبانـی بصـری، رافعـی، نـوو

حنفـی، شـیخ محّمـد غـّزی، و شـیخ قاسـم حنفـی.
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کـه  کسـی نـذر نمایـد  گـر  کـه ا ی آورده اسـت  ـِف الّتهذیـب و جـز و
ّ
رافعـی بـه نقـل از مؤل

کـه صدقـه اش را بـه همانـان بپـردازد. از  بـه مـردم شـهری خـاص صدقـه دهـد، واجـب اسـت 

گـرگان روانـه  کنـد چیـزی را بـرای قبـر معـروف در ]مثـاًل[  کـه نـذر  همیـن قبیـل اسـت آن گاه 

گـروه  گردآیـد _ بنـا بـر قـول حکایـت شـده از فقیهـان _ میـان آن  سـازد. در ایـن حـال، آن چـه 

کـه عـرف چنیـن اقتضایـی دارد   معّیـن تقسـیم می گـردد. ایـن دیـدگاه بـر ایـن اسـاس اسـت 

گاه عـرف در میـان باشـد، نـذر بـر همـان  کـه هـر  و نـذر بـر آن حمـل می گـردد. تردیـد نیسـت 

کـرد، در  کـه چگونـه بایـد عمـل  گـر عـرف موجـود نباشـد تـا روشـن باشـد  حمـل می شـود؛ اّمـا ا

ایـن مسـأله دو نظـر وجـود دارد:

یـک( چنیـن نـذری صحیـح نیسـت؛ زیـرا در شـرع شـاهدی بـر آن نیسـت، بـه خـالف 

گرامـی پیامبـر. کعبـه و حجـرۀ 

گـر مـورد آن مشـهور بـه خیـر باشـد. بـر ایـن اسـاس، سـزاوار  دو( ایـن نـذر صحیـح اسـت؛ ا

گـردد و از آن درنگـذرد. کـه در مصـارف خـاّص آن قبـر مصـرف  اسـت 

سـبکی ایـن سـخن را درسـت تر دانسـته کـه در حالـِت نبوِد عرف بـرای مصرف نـذر، آن نذر 

ی تألیف سـبکی: 294/1� باطـل اسـت. بنگریـد به: الفتـاو

بـرای  کـس چیـزی  کـه هـر  بـر آن اسـت  گویـد: »ابن تیمّیـه  القـرآن: ص133(  عّزامـی )فرقـان 

پیامبـر؟ص؟ یـا دیگـر پیامبـران و اولیـای خفته در قبرها نذر نماید یا بـرای وی حیوانی ذبح کند، 

هماننـد مشـرکان اسـت کـه بـرای بت هـای خـود ذبـح نماینـد و نـذر بـه جـای آورنـد؛ پس چنین 

کافـر اسـت. وی در ایـن زمینـه بـه درازا  کننـدۀ غیـر خـدا اسـت و بدیـن دلیـل،  کسـی عبـادت 

گرفتـار  گردانش  شـا یـا  وی  مصاحبـت  بـه  کـه  او  پسـین  دانشـوران  از  برخـی  و  گفتـه  سـخن 

گشـته اند، از سـخنش فریفتـه شـده اند. ایـن سـخن وی، اشـتباه افکنی در دیـن و بازگردانـدن 

کـه حـال  هـر  نمی کنـد.  را قصـد  آن  از مسـلمانان  یـک  کـه هیـچ  اسـت  معنایـی  بـه  مطلـب 

کـه آنـان از ذبـح و نـذر  مسـلمانان انجـام دهنـدۀ چنیـن نـذری را بـا دّقـت بسـنجد، درمی یابـد  182/5
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خـود بـرای آن انبیـا و اولیـای درگذشـته، چیـزی جـز صدقـه دادن از جانـب ایشـان و اهـدای 

پـاداش آن بـه ایشـان قصـد نمی نماینـد؛ و همـگان داننـد کـه همـۀ اهـل سـّنت بر ایـن باورند که 

صدقـۀ زنـدگان بـرای مـردگان سـودمند اسـت و بـه آنـان می رسـد. حدیث هـای رسـیده در ایـن 

که از پیامبر؟ص؟  موضوع، صحیح و مشـهورند و از جملۀ آن ها، روایتی اسـت صحیح از سـعد 

گـر  گـر زنـده بـود، صدقـه مـی داد. ا کـه ا پرسـید:›ای پیامبـر خـدا! مـادر مـن درگذشـته و می دانـم 

از  وی  سـپس  فرمـود:›آری.‹  می رسـد؟‹  سـودی  را  او  دهـم،  صدقـه  وی  جـای  بـه  مـن 

کـدام صدقـه سـودمندتر اسـت؟‹ فرمـود:›آب.‹ پـس  رسـول خدا؟ص؟ پرسـید:›ای رسـول خدا! 

که وی آن چاه را از آِن مادرش  گفت:›این چاه از آِن اّم سـعد اسـت.‹ این  کند و  سـعد چاهی 

کـه آن صدقـه بـدان سـوی فرسـتاده می شـود؛ نـه بـه معنـای  دانسـته، بـه معنـای جهتـی اسـت 

عبودّیـت و تقـّرب جسـتن بـه وی. در بـارۀ سـخن مسـلمانان نیـز چنیـن اسـت؛ آنـان هماننـد 

سـعد رفتـار می کننـد و نـه همچـون بت پرسـتان. ایـن هماننـد همان سـخن اسـت کـه خداوند 

کـه  کـه صدقه هـا از آِن فقیـران هسـتند.‹ و نـه همچـون ایـن سـخن  فرماید:›جـز ایـن نیسـت 

کسـی گوید:›بـرای خـدا نمـاز گـزاردم و بـرای خـدا نـذر کـردم.‹ پـس چـون کسـی بـرای پیامبـر یـا 

یکـی از اولیـا ذبـح نمایـد یـا چیـزی نذر کند، قصد وی جز آن نیسـت که بدین سـان، از جانب 

وی صدقـه دهـد و پـاداش آن را بـه او رسـاَند؛ و ایـن از قبیـل هدیه هـای زنـدگان بـرای مـردگان 

کـه هـم شـرع آن را اجـازه فرمـوده و هـم انجـام دهنـدۀ آن پـاداش دارد. ایـن مسـأله بـه  اسـت 

کـه در رّد ابن تیمّیـه و پیروانـش نگاشـته شـده،  کتاب هـای فقهـی و نیـز در آثـاری  تفصیـل در 

آمده است.«

کـردن جهـت ذبـح حیوان و جز آن، برای پیامبران و اولیا، کاری اسـت مشـروع  پـس نـذر 

کـه سـیرۀ همـۀ مسـلمانان بـر آن جـاری بـوده و ویـژۀ هیـچ یـک از فرقه هـای اسـالمی  و جایـز 

گـردد،  کار بـرای خـدا انجـام پذیـرد و حیـوان نـذر شـده بـا نـام خداونـد ذبـح  گـر ایـن  نیسـت. ا

کـه ثـواب آن بـه  گفتـه اسـت: »ایـن بـدان معنـا اسـت  خـدا آن را پـاداش می دهـد. خالـدی 

گـردد؛ همچـون ایـن سـخن  مـردگان رسـد و حیـوان ذبـح شـده بـرای رضایـت خداونـد ذبـح 
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ی صدقـه دادم.‹ و نیـز  کـه بدیـن معنـا اسـت:›از جانـب و کـردم.‹  مردم:›بـرای مـرده ام ذبـح 

کـه یعنـی آن مهمان سـبب انجام ذبح بوده اسـت.«  ایـن سـخن:›برای مهمـان ذبـح نمـودم.‹ 

گـر آن نـذر بـه  در ایـن میـان، هیـچ مانعـی از جـواز نـذر بـرای ذبـح و وجـوب وفـا بـه آن نیسـت، ا

کـه هیـچ مسـلمانی جـز ایـن رفتـار کند. همیـن گونـۀ یـاد شـده انجـام پذیـرد؛ و تصـّور نمـی رود 

اسـتناد   )]238/3[  80/2 )الّسـنن:  سجسـتانی  ابـوداوود  حدیـث  بـه  زمینـه،  ایـن  در  گاه 

روزگار  در  مـردی  کـه  نمـوده  روایـت  ک  ضّحـا بـن  ثابـت  از  خویـش،  سـند  بـا  کـه  می شـود 

ی نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـد و او را از  رسـول خدا؟ص؟ نـذر نمـود تـا شـترش را در ُبوانـه1 نحـر نمایـد. و

کار خـود خبـر داد. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »آیـا در آن جـا، یکـی از بت هـای دوران جاهلّیـت  ایـن 

گفتنـد: »نـه.« فرمـود: »آیـا آن جـا مـکان برگـزاری یکـی از  کـه آن را عبـادت می کردنـد؟«  بـود 

کـه نذر در  مراسـم ایشـان بـود؟« گفتنـد: »نـه.« رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »بـه نـذر خویـش وفا کن؛ 

معصیت خدای تعالی عمل نشود و نیز در آن چه در اختیار فرزند آدم نیست.«

کـه از   نیـز در ایـن زمینـه، بـه حدیـث ابـوداوود )الّسـنن: 81/2 ]237/3[( اسـتناد می شـود 

کـه زنی گفت: »ای رسـول خدا! من نذر  عمـرو بـن شـعیب، از پـدرش، از جـّدش روایـت نموده 

گفـت: »نـذر  کـن!«  کـه بـاالی سـر تـو دف بنـوازم.« پیامبـر فرمـود: »بـه نـذر خویـش وفـا  نمـوده ام 

کـه در زمـان جاهلّیـت، در آن ذبـح می نمودند _ ذبح  کـه در فـالن مـکان _ جایـی بـوده  کـرده ام 

نمایـم.« پیامبـر فرمـود: »بـرای یکـی از ُبتـان؟« گفت: »نه.« پیامبر فرمود: »برای تندیسـی که آن 
کن!«2 گفت: »نه.« فرمود: »به نذرت وفا  را پرستند؟« 

کـه پدرش به  کـه میمونـه دختـِر »کـردم« نقـل کرده  در معجـم البلـدان )300/2 ]505/1[( آمـده 

گوسـفند بـر  ُبوانـه ذبـح نمایـم.« رسـول خدا؟ص؟  کـه پنجـاه  کـردم  گفـت: »مـن نـذر  پیامبـر؟ص؟ 

فرمـود: »آیـا آن جـا یکـی از ایـن بتـان وجـود دارد؟« گفـت: »نه.« فرمود: »پس نـذرت را ادا کن!« 

یا. 1. تپه ای است پشت ینبع، نزدیک به ساحل در

یابند!  کتاب های »سـنن« در ک را در  کنند و جایگاه پیامبر پا که در آغاز این حدیث به دّقت نظر  2. بر خوانندگان اسـت 
کارهای مایۀ خواری و رسوایی، منّزه است. ک از چنین  پیامبر پا
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ید  ی به دنبال آن یک می دو گوسفند را ذبح نمود و یکی باقی ماند. و ی چهل و نه  آن گاه، و

گرفـت و ذبـح نمـود. البّتـه ایـن مضمـون  و می گفـت: »بارخدایـا! نـذر مـرا بـرآور!« سـپس آن را 

حدیـث اسـت و نـه عین آن.

اّمـا  »و  گویـد:  ابـوداوود،  حدیـِث  دو  آن  ذکـر  از  پـس  ص109(  اإلخـوان:  )صلـح  خالـدی   

کنـار قبرهای پیامبران و صالحان،  اسـتدالل خـوارج بـه ایـن حدیث برای جایز نبودن نذر در 

کـه _ العیـاذ بـاهلل! _ پیامبـران و صالحـان، بت هایـی هسـتند و ]قبرهاشـان[ جایـگاه  بـا ایـن اّدعـا 

گسـتاخی آنـان بـر پیامبـران  گمراهـی و خرافه هـا و   برگـزاری مراسـم عصـر جاهلّیـت اسـت، از 

کوچک شـماری  کـه ایشـان را بـت نامیده انـد و ایـن، نهایـت  و اولیـای خـدا اسـت؛ تـا آن جـا 

بشـمارد،  کوچـک  را  آنـان  کنایـه،  بـه  چنـد  هـر  کـس،  هـر  و  اسـت  پیامبـران،  به ویـژه   آنـان، 

یـده و بنـا بـر اعتقـاد برخـی، حّتـی توبـه اش پذیرفتـه نیسـت. ایـن بـه خـود وانهـادگان   کفـر ورز

ی نادانـی خویـش، توّسـل به پیامبـران و اولیا را عبادت  ]= محرومـان از دسـتگیری خـدا[ از رو

کـرد؛ و خـدا  می شـمارند و آنـان را بـت می نامنـد؛ پـس بـه نادانـی و گمراهـی اینـان اعتنـا نتـوان 

داناتر است.«

گمراهی ابن تیمّیه و پیروانش اعتنا نباید نمود. به همین سان، به نادانی و 
کرده انــد.«  کــه خداونــد بــر دل هاشــان ُمهــر نهــاده و هواهــای خویــش را پیــروی  »ایناننــد 

]محّمــد/16[

کـه آهنـگ زیـارت آن هـا کننـد و بدان هـا تبّرک و توّسـل جویند و در کنارشـان  قبرهایـی 

دعـا و نمـاز بگزارنـد و بـرای خفتـگاِن در آن هـا، ختم قـرآن کنند.

یارت آن ها می روند و در سـده های اسـالمی،  کـه مـردم بـه قصد ز برخـی از قبرهـا هسـتند 

کنـون، چنیـن بـوده اسـت. برجسـتگان مذهب هـای چهارگانـه در بـارۀ ایـن قبرهـا  از آغـاز تـا 

دارد  گـون  گونا زمینه هـای  در  واال  درس هایـی  پژوهشـگران  بـرای  کـه  گفته انـد   سـخنانی 

و فایده هـای بسـیار در آن هـا نهفتـه اسـت؛ از جملـه: شـناخت رفتـار و آییـن مسـلمانان در 
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یـارت قبرهـا و توّسـل و تبـّرک جسـتن بدان هـا و دعـا و نمـاز در  گذشـته، در زمینـۀ ز سـده های 

کنون نمونه هایی از آن ها را یاد می کنیم: کنارشان و ختم قرآن برای خفتگان در آن ها. ا

ل بن حمامۀ حبشی، مؤّذن رسول خدا؟ص؟ )د�20(� 1� بال

نـام  بـا  همـراه  وفاتـش  یـخ  تار مبارکـش،  قبـر  بـاالی  در  و  دارد  قـرار  دمشـق  در  ی  و قبـر 

 او یافـت می شـود. در ایـن مـکان مبـارک، دعـا بـه اسـتجابت رسـد و آن را بسـیاری از اولیـا 

ی تبّرک یافته اند، آزموده اند. )رحلۀ ابن جبیر: ص229 ]ص251[( یارت و که به ز و خیرپیشگان 

2� سلمان بارسی، صحابی بزرگ )د�36(�

کسـرا  ایـوان  ی در نزدیـک  کنـون قبـر و گویـد: »ا یـخ بغـداد: 163/1(  )تار خطیـب بغـدادی 

)= ایـوان مدائـن( آشـکار و معـروف اسـت و بـر آن بنایـی قـرار دارد و خدمتـکاری در آن جـا 

کـه آن مـکان و قبـرش را نگاهبانـی می کنـد و بـه امـور آن رسـیدگی می نمایـد.  مقیـم اسـت 

یـارت نمـوده ام.« ابن جـوزی )المنتظـم: 75/5 ]241/12[(  مـن ایـن مـکان را چنـد بـار دیـده و ز

یـارت نمودیـم و بازگشـتیم.‹« گفته اند:›قبـر سـلمان را ز گفتـه اسـت: »قالنسـی و سـمنون  نیـز 

3� طلحة بن عبیداهلل )کشته شده در جمل به سال 36(�

گویـد: »بـارگاه طلحـة بـن عبیـداهلل، یکـی از ده َتـن  ابن بطوطـه )الّرحلـه: 116/1 ]ص187[( 

کنارش مسـجدی اسـت.  بشـارت یافته؟مهضر؟ ، درون شـهر ]بصره[ قرار دارد و بر آن قّبه ای و در 

گـردد، در آن غـذا می خورد.  کـه هـر کـس بـدان جـا درون شـود و بیـرون  نیـز مهمانخانـه ای دارد 

مـردم بصـره ایـن مـکان را چنـان کـه شایسـتۀ آن اسـت، بسـیار بـزرگ می شـمارند و او شایسـتۀ 

کـه از آِن گروهـی از صحابـه و تابعیـن  ی بارگاه هایـی را در بصـره  ایـن تعظیـم اسـت.« سـپس و

اسـت، برشـمرده و گفتـه اسـت: »بـر هـر یـک از ایـن قبرهـا، قّبـه ای اسـت که نام صاحـب قبر و 

یـخ وفاتـش بر آن نگاشـته شـده اسـت.« تار

4� زبیر بن عّوام )د�36(�

اسـت  آن   386 سـال  یدادهـای  رو »از  گویـد:   )]383/14[  187/7 )المنتظـم:  ابن جـوزی 
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کهـن را یافته انـد. در ایـن قبـر، مـرده ای تـازه   کـه مـردم بصـره در مـاه محـّرم اّدعـا نمودنـد قبـری 

ی را بیـرون  کـه همـان زبیـر بـن عـّوام اسـت. پـس و و شـاداب را بـا لبـاس و شمشـیرش یافتنـد 

کردنـد. اثیـر ابومسـِک عنبـر، بنایـی بـر آن  کفـن نمودنـد و در مربـد، میـان دو راه، دفـن  آورده، 

بنیـان نمـود و آن مـکان را مسـجد قـرار داد. سـپس چلچراغ ها و اثـاث و حصیرها و زیراندازها 

بدیـن مـکان آورده شـد و خادمـان و نگاهبانـان بـر آن گماشـته شـدند و موقوفه هایـی بـرای آن 

گشـت.« وقف 

5� ابواّیوب انصاری، صحابی )د�52(�

گوید: »مردم  کم )المستدرک علی الصحیحین: 458/3 ]518/3[(  ی در روم است. حا قبر و

یـارت می کننـد و چـون دچـار قحطی شـوند، بـه برکت آن  ی عنایـت می ورزنـد و او را ز بـه قبـر و

بـاران می جوینـد.« ایـن را ابن جـوزی )صفة الّصفوه: 187/1 ]470/1[( آورده اسـت.

مـردم  از  »پیرمـردی  اسـت:  کـرده  نقـل  ولیـد  از   )154/1 بغـداد:  یـخ  )تار بغـدادی  خطیـب 

دیـده  سـفیدرنگ  بنایـی  قسـطنطنّیه،  دیـوار  نزدیـک  کـه  نمـود  حکایـت  برایـم   فلسـطین 

ی را  گوید:›قبـر  و کـه قبـر ابواّیـوب انصـاری، صحابـی پیامبـر؟ص؟، اسـت. پیرمـرد  گفته انـد  و 

یخته بود.‹« که باالی آن چلچراغی از زنجیری آو در آن بنا دیدم 

قـرار دارد  و مسـجدی  بنـا  ی  قبـر و »بـر  آمـده اسـت:  الّنهایـه )59/8 ]65/8[(  و  البدایـة   در 

گفتـه اسـت: »مـردم  و رومیـان آن را بـزرگ می شـمارند.« ذهبـی )ُدَول اإلسـالمّیه: 22/1 ]ص28[( 

روم قبـر او را بـزرگ می شـمارند و تـا امـروز بـدان شـفاعت می جوینـد.«

6� رأس اهحسین، امام شلید نوادۀ پیامبر�

گوید: این بارگاه در مصر قرار دارد. ابن جبیر )د.614( )رحلۀ ابن جبیر:  ص12 ]ص19[( 

»ایـن سـر در تابوتـی از نقـره، زیـر زمیـن دفـن گشـته و بـر آن، بنایـی شـکوهمند سـاخته اند 

پرده هـای  انـواع  بـا  بنـا  ایـن  درماَنـد.  آن  فهـم  از  درک  و  اسـت  ناتـوان  آن  وصـف  از  زبـان  کـه 

که برخی همانند سـتون  ابریشـم پوشـیده شـده و اطراف آن را شـمع های سـپید دربرگرفته اند 
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کاری شـده  یـا طـال نـاب  آننـد و بیشـینۀ آن هـا در شـمعدان های نقـرۀ  از  کوچک تـر  و برخـی 

گرد فراز آن بنـا ]= مزار[ را  یخته شـده و گردا جـای دارنـد. نیـز بـاالی آن چلچراغ هـای نقـره ای آو

گرفتـه اسـت که همـۀ آن ها در بنایی باعظمت همچون گلسـتان  سـیب گونه هایی طالیـی فرا

کـه از نکویـی و زیبایـی، چشـم ها را خیـره می کنـد. در ایـن بنـا، انـواع سـنگ های مرمـر  اسـت 

کـه نـه  کار رفتـه و چنـان زیبـا چیـده شـده اند  گونـه ای شـگفت بـه  دورنـگ ]سـپید و سـیاه[ بـه 

در خیـال گنجـد و نـه کسـی بـه وصـف اندکـی از آن تـوان یابـد. ورودگاه ایـن بارگاه، مسـجدی 

کـه در اعجاب انگیـزی و شـگفت آوری، هماننـد خـوِد آن اسـت و همـۀ دیوارهایـش  اسـت 

بـارگاه، دو  ایـن  یـاد شـد. در سـمت راسـت و چـپ  کـه  بـا همـان ویژگی انـد  از سـنگ مرمـر 

پرده هـای  هسـتند.  ویژگی هـا  همـان  دارای  و  دارنـد  راه  آن  بـه  دو  هـر  کـه  اسـت  سـاختمان 

یختـه شـده اند. ابریشـِم شـگفت و زیبـا از همـۀ ایـن بناهـا آو

کـه هنـگام داخـل شـدن در این مسـجد مبـارک دیدیم،  از شـگفت انگیزترین چیزهایـی 

کـه زائـر هنـگام ورود بـا آن رو بـه رو می شـود. این سـنگ  سـنگی اسـت نهـاده شـده در دیـواری 

گویـی  کامـل در خـود نشـان می دهـد؛  بسـیار سـیاه و درخشـنده اسـت و اشـخاص را بـه طـور 

که مردم به قبر مبارک دسـت می سـایند  که تازه صیقل یافته باشـد. دیدیم  آینۀ هندی اسـت 

کـه بـر آن اسـت، مسـح می نماینـد  ی می آورنـد و جامـه ای را  گـرد آن را فرامی گیرنـد و بـه آن رو و 

گـرد آن طـواف می کننـد و دعـا می کنند و می گریند و بـه برکت این تربت  و بـا جمعّیـت انبـوه، 

سـبحانه و تعالـی _ توّسـل می جوینـد و تضـّرع می نماینـد. آن چـه از ایـن  مقـّدس، بـه خـدای _ 

کـه دل ها را ذوب می کنـد و جمادات را می شـکافد. وضعیت  چیزهـا دیدیـم، بـه گونـه ای بـود 

کـه بـه بیان درآید و هیجان انگیزتر از آن اسـت که به چشـم  در ایـن مـکان، بزرگ تـر از آن اسـت 

گفتیـم، اشـاره ای بـود  می آیـد. خداونـد مـا را از برکـت ایـن بـارگاه واال بهره منـد فرمایـد! آن چـه 

گوشـه ای از ویژگی هـای ایـن مـکان تـا خواننـده را بـه آن چـه در ورای آن اسـت، رهنمـون  بـه 

کنـد، در جایـگاه  گـر چنیـن  کـه ا کـه بـه وصـف آن برخیـزد؛  گـردد؛ زیـرا هیـچ عاقلـی را نسـزد 

گیـرد. در مجمـوع، گمـان ندارم که در همۀ هسـتی، بنایی باشـکوه تر از  کوتاهـی و ناتوانـی قـرار 
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کـرم  و  بخشـش  بـا  خداونـد  آیـد؛  نظـر  در  آن  از  بدیع تـر  و  شـگفت تر  سـاختمانی  و  باشـد  آن 

کیزگی و قداست بخشاید! که در این مکان است، پا گرامی را  خویش، آن عضو 

گذراندیـم. ایـن  کـه یـاد شـد، در مقبـرۀ معـروف بـه قرافـه، شـب را  شـبانگاِه همـان روز 

مـکان نیـز یکـی از شـگفتی های دنیـا اسـت، بـه سـبب آن کـه دربردارنـدۀ مزارهـای پیامبـران _ 

سـام خـدا بـر همـۀ ایشـان بـاد! _ و همـۀ اهـل بیـت و صحابـه _ رضـوان اهلل علیهـم _ و تابعین و دانشـوران 

کـه کرامت هـای مشـهور و ماجراهـای شـگفت انگیز دارنـد. ما تنها  و زاهـدان و اولیایـی اسـت 

کـه دیدارشـان بـرای مـا ممکن شـد؛ از جمله: قبر پسـِر صالـِح پیامبر؛  از آن مزارهـا یـاد کرده ایـم 

قبـر روبیـل بـن یعقـوب بـن اسـحاق بـن ابراهیـم خلیـل الّرحمـان _ سـام خـدا بـر همـۀ ایشـان بـاد! _ ؛ 

کـه بـر هـر  قبـر آسـیه، همسـر فرعـون؟اهضر؟ _ ؛ مزارهـای چهـارده مـرد و پنـج زن از اهـل بیـت؟مهضر؟ 

گشـته و همگـی بوسـتان هایی بـا اسـتوارِی بدیـع و  یـک از آن هـا سـاختمانی شـکوهمند برپـا 

کـه در آن جا سـکونت دارند و آن  بنیـان شـگفت هسـتند و مردمـی بـر آن هـا گماشـته شـده اند 

را محافظـت می نماینـد. ایـن مکان هـا چشـم اندازی شـگفت دارد و مسـتمّری ماهانـه بـرای 

خادمـان آن جـا پیاپـی می رسـد.«

گفته است. ی به تفصیل در بارۀ این مزارها سخن  سپس و

ی )د.1172( )اإلتحــاف بحــّب األشــراف: ص25-40 ]ص75- شــیخ عبــداهلل شــافعی شــبراو

کرامت هــای  کــرده و پــاره ای از  یارتــش را یــاد  گشــوده و در آن، ز 110[( بابــی در بــارۀ ایــن بــارگاه 

گفتــه اســت: »برکت هــای  یــارت آن را بیــان نمــوده و  کــردن تمــام روز سه شــنبه بــا ز آن و ســپری 

کــه سرشــار از  یــده بــر  زائرانــش آشــکار اســت  ایــن بــارگاه بــه عیــان دیــده شــده و نســیم های وز

کارهــا نّیــت اســت. ابوخّطــاب بــن دحیــه در ایــن موضــوع  درســتِی اّدعــا اســت؛ و البّتــه پایــۀ 

جــزوه ای دلپذیــر نگاشــته و قاضــی زکّی الّدیــن عبدالعظیــم نیــز در پاســخ ســؤالی در بــارۀ ایــن 

کــه برکتــش نمایــان و اعتقــاد در بــارۀ آن نیکــو  گفتــه اســت:›این، جایــی اســت شــریف  مــکان 

کــه ســزاوار  اســت؛ و الّســالم.‹ ایــن مــکان شــریف و ضریــح نورانــِی سربرافراشــته، بــه راســتی 
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این سرودۀ شاعر است:
که اسرارش را پردۀ نبّوت از دید دیگران پنهان داشته است! جانم فدای مزاری 

ــران  ــته و حی ــا سرگش ــای دارد و عقل ه ــه در آن ج ــریف ترین بقع ــه ش ک ــت  ــّزت اس ــن رواق ع ای

آن اســت.

کــه در آن خیــره شــود، ]از شــّدت درخشــش[  گــردد و هــر  دیــدگان از هیبــت جمالــش بســته 

چشــم از آن بگردانــد.

کند که همسایه اش گردد. ک َاعَزل1 آرزو  ســتارگان به جایگاهش حســد ورزند و ســتارۀ ِسما

کش را ببوسد؛ پس با پیشانی بوسه اش دهند.« که لبی خا مقامش واالتر از آن است 

گوید: کرامت های این مکان،  همو در بیان 

یست  »از جملۀ آن ها چنین است که مردی به نام شمس الّدین قعوینی نزدیک آن می ز

کـه جامـۀ مبـارک نهـاده شـده بـر آن را نقـش و نـگار مـی زد. چشـمان ایـن مـرد بـه مرضـی گرفتار 

کـه نمـاز صبـح را در بـارگاه  گشـت و او بینایـی اش را از دسـت داد. پـس هـر روز پـس از آن 

امـام حسـین بـه جـای مـی آوْرد، بـر آسـتانۀ ضریـح شـریف می ایسـتاد و می گفت:›سـرورم! من 

کـه بینایی ام را _  کـه بینایـی ام از دسـت رفتـه و بـه واسـطۀ تو، از خـدا می خواهم  همسـایۀ تـوام 

هـر چنـد بـه قـدر یک چشـم _ بـه مـن بازگرداَند!‹

که به سوی بارگاه شریف پیش می آیند. در بارۀ  گروهی را دید  که  شبی در خواب بود 

یارت آقا ]امام[  که برای ز ی هستند  گفتند:›اینان پیامبر؟ص؟ و صحابۀ و ایشان سؤال نمود؛ 

گفته بود،  که در بیداری  حسین؟ضر؟ آمده اند.‹ او نیز با ایشان درون رفت و سپس آن چه را 

ی نمود و بر منوال شفاعت، خواستۀ آن مرد را بیان نمود.  بازگفت. حسین به جّدش؟ص؟ رو

 پیامبر؟ص؟ به امام علی؟ضر؟ فرمود:›ای علی! بر چشم او سرمه بکش!‹ علی گفت:›می شنوم 

و فرمان می برم.‹ سپس با دست خویش، سرمه دان و میل سرمه ای بیرون آورد و به آن مرد 

کشم!‹ مرد پیش آمد و امام آن میل را در سرمه دان زد   فرمود:›پیش بیا تا چشمت را سرمه 

ک اعزل در جنوب. )م.( ک رامح در شمال و سما ک نام دو ستارۀ درخشان است: سما 1. سما
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کشید و از آن  کرد و فریادی بلند  و در چشم راست او قرار داد. مرد سوزشی بسیار احساس 

آن گاه،  را در چشمش احساس می نمود.  آن سرمه  که حرارت  آن  برخاست، حال  خواب 

که درگذشت، با همان چشم می دید؛ و این همان  گشوده شد و تا هنگامی  چشم راستش 

گسترانیده شده،  که در بارگاه امام حسین؟ضر؟  ی این فرش ها را  ی بود. سپس و خواستۀ و

بافت و بر آن ها وقفنامه ای نوشت. تا روزگار حکمرانی وزیر بزرگوار، محّمد پاشا شریف، از 

گسترده بود و در آن  جانب حضرت موالنا سلطان محّمد خان _ خدایش یار باد! _ این فرش ها 

که تا این زمان موجود است.« گسترانیده شد  هنگام، فرش های دیگر 

که برای شـیخ ابوالفضل، نقیب سـادات خلوتّیه،  کرامتی دیگر را یاد نموده  ی  سـپس و

یـارت آن بـارگاه اختصـاص دارد،  کـه روز سه شـنبه بـه ز رخ داده اسـت. او پـس از بیـان ایـن 

کـه مـن، خـود، در مـدح اهـل بیـت  کنیـم  گویـد: »در ایـن بـاب، بایـد از پـاره ای قصیده هـا یـاد 

شـریف سـروده ام و در آن، به صاحب این بارگاه سربرافراشـته توّسـل جسـته ام. از جملۀ آن ها 

چنین اسـت:
کام برنگردد. ای خاندان طه! هرکه شــما را به این نام بخواند و به شــما پناه برد، نا

مهرتان آیین و میثاق باور من است و مرا جز آن آیین و میثاقی نیست.

کــرم و احســان  از شــما مــدد می جویــم و همــۀ آفریده هــا در ایــن جهــان هســتی نیــز از فیــض 

شما مدد می گیرند.

خانۀ شما جای فرود رسالت و وحی است و نور نبّوت از شما بر می دمد.

ای خاندان یاسین! در بزرگی مقامی بلند دارید و شما را در آن مانندی نیست.

کند؟ گردن آویز فخری، برابری  که  که در افتخار با تو  کیست  ای زادۀ دختر رسول! 

ای حسین! آیا همانند مادرت یا جّدت، مادر و جّدی یافت شود؟

گروهی خواستند به تو رسند؛ اّما در واالیی میان تو و آنان فاصله ای بسیار است.

خداوند تو را در دنیا ویژۀ سعادت و پس از آن، ویژۀ شهادت ساخت.

ای حســین! تــو را در ]زیــارت[ ایــن قبــر مقــام و جایگاهــی اســت و دشــمنانت را در آن ]= زیــارت 

قبر تو[، خواری و راندگی.
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که به رغم دشمنان، روزگار بندۀ تو است! کریم هر دو سرا! ای آن  ای 

تو شمشیری بر سر دشمنان؛ اّما سرشار از شکیبی و فضلت را اندازه نیست.

هرکه خواهد فضل تو را به شمار آرد، بی تجربگی کرده؛ که فضل خاندان پیامبر در شمار نیاید.

گرفت. که جّدت در آن آرام  مدینه بر همۀ مکان ها برتری یافت، آن گاه 

که از این قبرت طالع سعد یافته است. مصر نیز بر هر سرزمین دیگر فخر ورزد 

که ]مرکب ها و[ اسب های تکتاز به سویش می تازند. مزار تو مزار شکوه است 

که سر واالیت را در بر دارد، سراسر لبریز از عطر عود و عنبر است. ضریحی 

یاریگری  ات را انتها، نسب اصیل و نابت را همانند، و رونق ]بازار[ت را حّد و مرز نیست.

از این مزار پیاپی بر زائران رحمت و عطای سرشار و بهره ها بارد.

ای خانــدان طــه! خداونــد از شــما خشــنود بــاد؛ و دعــای تهیدســتی چــون مــن، نهایــت تــاش 

مــن اســت.

که تهامه و نجد نامتان را به آواز خواَند! هر دم بر شما سام باد، مادام 

که پس از این حضور، دست خالی برگردم! ک توام و حاشا  ای حسین! من برابر خا

گوار بر ما تعّدی نماید. که روزگار با رویدادهای نا گاه  کیزۀ توام، آن  ک پا در برابر جّد پا

که همۀ پیامبران به او پناه برند و از او بی نیاز نباشند. کسی هستم  در برابر 

کــه دشــمنی  کــه آهویــی بــه ســراغش آمــد و او پناهــش داد، در حالــی  کــس قــرار دارم  در برابــر آن 

سرســخت در پــی وی بــود.

که هر سال مردم به زیارتش بار بندند. در برابر جّدت مصطفی هستم 

نیز در بارۀ ایشان؟مهضر؟سروده ام:
گرفتاری ها پناهم باشد. که فردای قیامت در  کسی را ندارم  ای خاندان پیامبر! جز شما 

کنم، از حوادث روزگار بیم ندارم. که در رویدادها به شما تکیه  ای خاندان احمد! آن گاه 

کــه ســراپردۀ عــّزت بــر  کــه بــا افتخارتــان هماننــدی ورزد، حــال آن  کیســت  ای خانــدان طــه! 

گســترده اســت؟ ســرتان 

که دیگران را هست، در اصل به شما بازمی گردد. ک! هر فضلی  ای زادگان پیامبر پا

که برای زائرانتان تازه می گردد، بی بهره نیستیم. ما هیچ روز از سفرۀ جود شما 
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که پرچم افتخار شما را است و تاج سروری بر سرتان است! ای شاهانی 

کــه خداونــد اهــل آن را طهــارت  کــدام خانــه همچــون ســرای شــما اســت   ای خانــدان طــه! 

و مجد بخشیده باشد؟

گلزار مجد و افتخارید و پرندگان نیکی ها بر سر شاخسارتان آوازخوانند.

که هر قرائت گر از آن هدایت و سعادت یابد. در قرآن یاد نیکتان آمده 

قرآن شما را ستوده؛ آیا فراتر از این، افتخار و سیادتی هست؟

ای خاندان طه! شما را در فخر، جایگاهی بلند و واال و برافراشته است.

که از حریم تو خیر خواسته می شود. کردیم؛  ای زادۀ دختر رسول خدا! ما به سویت روی 

ای حسین! همانند شکوه تو هیچ شریفی را شکوهی نیست و همچون جّدت، جّدی.

که به خیر تو آموخته شده است. کن به دوستاری  ای حسین! به حّق جّدت، التفات 

که با دیده اش قبر تو را ببوسد و در  آن جا حضور یابد. و هر دم آرزو دارد 

کــه بــه ســوی شــما آمــده و اشــکش ]ســرازیر و[ رهــا و دلــش  کنیــد دوســتاری را  ســرورانم! یــاری 

در هــوای شــما دربنــد اســت.

کار سخت شود، جز حمایت شما هیچ ندارد. که چون  گناهکاری رسید  به داد 

که پس از این مهرورزی، مرا برانید! مهر خود را به شما بسته ام؛ و حاشا 

خدایا! مرا جز مهر خاندان پیامبر، آن خاندان بزرگوار طه، هیچ در بساط نباشد.

من بنده ای گنهکارم که به هیچ کردار خود، جز مهرورزی به خاندان محّمد امید ندارم.«

ی در بارۀ بارگاه حسینی سروده است: همچنین و
ندیم من! مرا به سوی صهبا بر و در این بوستان انبوه و پردرخت، آن را به من بنوشان!

کــه خلیــج جریــان دارد و آب در آن هماننــد مــاری بــا خال هــای ســیاه و ســپید، در پیــچ  جایــی 

و تــاب اســت.

گــذار، همچــون ازپاافتــاده ای از  ندیــم مــن! تنهــا مــرا از شــراب نــاب بنوشــان و مــرا بــه خــود وا

کشــته ای از شــراب. عشــق و 

گردان و نه آمیخته با آب آسمان. آن  را آمیخته با شادباش 

گردد، عین درد است. گر آمیخته  که دوا ا ندیم من! آن را بیاور، ولی نه آمیخته؛ 
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گز به ماقاتم بیا! کنی، سحرگاه زیر آن درختان  ای ندیم! چون خواهی مرا دیدار 

کند. که با جامه ای سبز، دلربایی و عشوه  در درختزاری انبوه میان جزیره 

ــادابی[ و  ــامت ]= ش ــردازد و س ــارش پ ــه تیم ــش ب ــا خنکای ــیم ب ــحرگاهان نس ــه س ک ــتانی  بوس

واالیــی اش بخشــد.

نسیم لطیف با شاخسار بازی می کند و آن با شوخ طبعی پیچ و تاب می خورد.

که در پناه تو به آرزوهای بسیار دست یافته ام. ای نوای ]امواج[ خلیج! جانم فدایت؛ 

گردان! ای ندیم من! با یاد او سوز مرا تازه ساز و این عشق را برانگیز و زنده 

گو و سخن از فرات و دجلۀ پهناور را فروبگذار! بیا و از نیل مصر سخن 

که ســخن از لّذت ها از من دور اســت. و دوباره ســخن از لّذت های مصر برایم بگو؛ 

مصر بهترین سرزمین برای من است و امیدم تنها به نیِل آن است.

کنم. که سرورانم، فرزندان زهرا، را دیدار  عشق من به آن و نهایت خواسته ام این است 

گردد. که دعایم مستجاب  کنم و امید ورزم  به بارگاه حسینی شتابم و دعا 

گردان! ای زادۀ دختر رسول! من دوستار توام؛ پس به من التفات ورز و پاداش مرا پذیرش من 

گرامیاِن مردم! مهرتان آیین و میثاق والیت من است. ای خاندان طه؛ ای 

که در سختی یا آسانی، به آن امید بندم. مرا جز شما پناه و ذخیره ای نیست 

گوید: و نیز در بارۀ آن 
کوی شما روی آوَرد، آسیب و جفا نبیند. ای خاندان طه! هرکه با امید به احسان شما، به 

کریمان پناه آوَرد، آسیب و جفا بیند؟ که به  ای خاندان طه! به شما پناه آوردیم؛ و مگر آن 

گوارا فراوان ازدحام نمایند. گرد آب  کنند. آری؛  گرد مزارهای شــما ازدحام  گردا مردم 

هرکه سراغ شما آید و از باران فضلتان جوید، از جودتان به نهایت خواستۀ خویش رسد.

که در فضل واالترین رتبه را دارید! کســانی  ســرورانم، ای پاره های تن مصطفی! ای 

که سرگشتۀ شما است. سرورانم! شما پناه و تکیه گاه منید و قلبی دارم 

گسسته نخواهد شد. که هرگز  به حّقتان سوگند! مهر شما را در دل دارم؛ مهری 

سرگشته در مزار شما ایستاده ام؛ و سرگشتۀ شما را مامت نباشد.

ای نوادۀ طه، ای حسین! بر ضریح انس خانه ات از من سام باد!
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کنیم و بر آن دست ساییم. گرد آن طواف  که  گشته  کعبۀ ما  بارگاه واالیت 

گرفــت و همچــون بیــت اهلل الحــرام، آن خانــۀ  کــه هدایــت در آن جــای  خانــه ای اســت نــو 

گشــت. کهــن، 

که امام راد، حسین نوادۀ پیامبر، را در خود جای داده ای! جانم فدایت ای ضریحی 

که در خود جای داده ای، توّسل جویم. من به آن عزت و شرف و شکوه و واالیی 

کــه بــه ســوی آن آیــد، چه بســیار  کــه بــرای کســی  ای زائــر ایــن آســتان! زیارتــش را غنیمــت دان؛ 

دســتاوردها است!

گردد و غم های سنگین از آن زدوده شود. گشاده  کنی، سینه ات  چون زیارتش 

گویا همان مزار پیامبر ، آن بهتریِن آدمیان، است. که این جا است.  چه بسیار نور و رونق 

گسـترده  سـخنی  از  پـس   )]197/1[ ص92  األنـوار:  )مشـارق  )د.1303(  ی  عـدو ی  حمـزاو

در بـارۀ بـارگاه شـریف امـام حسـین، گویـد: »بـدان که سـزاوار اسـت این بـارگاه بزرگ، با توّسـل 

کـه در روزگار حیاتـش  گـردد و از ایـن امـام، هـر چیـز  یـارت  بـه آن بـه سـوی خداونـد، بسـیار ز

یـارت  گرفتاری هـا اسـت و بـا ز ی بـاب گشـایش  کـه همانـا و خواسـته می شـد، خواسـته شـود؛ 

ی و توّسـل بـه او،  گرفتـاِر حجـاب، بـا انـوار و گشـوده شـود و هـر قلـِب  گـره از مصیبت هـا  او، 

کـه بـرای سـرور مـن، شناسـندۀ  کرامت هایـش، ماجرایـی اسـت  بـه خداونـد رسـد. از جملـۀ 

بـه ابن سـّت، رخ داده اسـت.  ّیـه و مشـهور  کننـدۀ عّز خـدای تعالـی، محّمـد شـلبی، شـرح 

ی را از خانـه اش ربودنـد و او پریشان اندیشـه  کتاب هـای و کـه همـۀ   آن ماجـرا چنیـن اسـت 

و سـخت اندوهگیـن شـد. پـس بـه بـارگاه ولـّی نعمـت مـا، حسـین، آمـد و ابیاتی خواْنـد و از او 

ی نمود  یـارت و قـدری درنـگ در آن بـارگاه، بـه خانـۀ خویـش رو فریادرسـی خواسـت. پـس از ز

کاسـته شـده باشـد. آن  کـه هیـچ چیـز از آن هـا  کتاب هایـش را در جـای خـود یافـت، بـی آن  و 

ابیـات چنیـن بود:
گــردش خواهــد چرخیــد یــا از ســتمی شــکایت خواهــد  گردا کــه بــه شــما پنــاه بــَرد، آزاری  آیــا کســی 

که شما سرورانش هستید؟ کرد، حال آن 

که نسبت دارنده با شما نومید بازگردد یا سرزنشگرانش شاد شوند! ای خاندان احمد! حاشا 
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را  گــرد شــما  گردا از »ألســت برّبکــم«1 مایــه یافتــه و عــّزت ]چــون هالــۀ مــاه[  ســیادت شــما 

اســت. گرفتــه  فرا

کسی جز شما است؟ آیا جز شما طریقی برای رسیدن به پیامبر هست و آیا ریحانۀ او 

گرفتــه و ســنگ های ]لحــد[ او را  کــه حســین را در بــر  کــه بارگاهــی را نبینــد  نابــود بــاد چشــمی 

گرفته انــد! کــه وی را فرا

کــه نــوادۀ محّمــد را در خــود جــای داده و هیــچ امیــدواری از  کنــار بارگاهــی بــاش  پــس پیوســته 

آن نومیــد و حاجت نــاروا بازنگشــته اســت.

کنــون خدمتگــزار مهــرورزت، حاجــت خویــش را در رویارویــی بــا مصائــب بیم انگیــز نــزد تــو  ا

آورده اســت.

آستان بوســـی اش  و  نزدیکـــی   از  و  بهره منـــد  ی  و یاری هـــای  فیـــض  از  را  مـــا  خداونـــد 

برخـــوردار فرمایـــد!

نیز این سروده در بارۀ همین بارگاه، از برخی شاعران یاد شده است:
تمــام در هنــگام  ماه هــای  کــه  کامــل ســاخته  را  نــورش  کــه خداونــد چنــان  اســت  ســرایی 

دیدارش دیده نشوند.

پروردگارمان، خدای بلندرتبۀ آسمان، او را در زمین به هر چه خواسته، ویژه ساخته است.

ــان  ــۀ احس ــه و جام گرفت ــش  ــت خویش ــاه و حمای ــوده و در پن ــته اش نم ــته و آراس ــش داش  نگاه
و رضا بر وی پوشانده است.

که سرای عّزت اهل بیت شده است. مقام و بلندایش از این رو است 

که روح ]بلند[ش دین را پشتیبانی و نگاهداری نمود. امام حسین برترین موال است 

گشته است. آیه های قرآن به مدح وی پرداخته و سّنت ]پیامبر[ هاشمی آرایۀ آن 

گـر  کـه ا در ایـن میـان، سـخنان فـراوان دیگـر در بـارۀ بـارگاه ایـن سـِر مبـارک وجـود دارد 

گـردد. از جملـۀ دارنـدگان تألیف مسـتقل در این زمینه،  گـردآوَرد، کتابـی ُپربـار  کسـی آن هـا را 

کـه رسـالۀ نورالعیـن فـی مدفـن  شـیخ عبدالفّتـاح بـن ابی بکـر، مشـهور بـه رّسـام شـافعی، اسـت 

رأس الحسین را نگاشته است.

1. اشاره به: اعراف/172. )م.(
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7� عمر بن عبداهعزیز، خلیفۀ اموی )د�101(�

یارتگاه است. )تذکرة الُحّفاظ: 114/1 ]121/1[( ی در دیرسمعان، ز قبر و

8 � ابوحنیفه نعمان بن ثابت، پیشوای حنفیان )د�150(�

یـخ بغـداد:  یارتگاهـی معـروف اسـت. خطیـب بغـدادی )تار ی در اعظمّیـۀ بغـداد، ز قبـر و

123/1( از علـی بـن میمـون، از شـافعی نقـل کرده اسـت: »من به ابوحنیفـه تبّرک می جویم و هر 

یـارت مـی روم. هـر گاه نیـازی برایم پیـش آید، دو رکعت نمـاز می گزارم  روز بـه آن جـا بـه قصـد ز

ی می طلبـم. دیـری نمی گـذرد  ی مـی روم و از خـدای تعالـی، آن حاجـت را نـزد و کنـار قبـر و و 

کـردری )المناقـب:  کـه حاجتـم روا می گـردد.« همیـن را خوارزمـی )مناقـب أبی حنیفـه: 199/2(؛ 

112/2(؛ طـاش کبـری زاده )مفتـاح الّسـعاده: 82/2 ]193/2[(؛ و خالـدی )صلـح اإلخـوان: ص83( به 

نقـل از سـفیری و ابن جماعـه آورده انـد.

 459 سـال  بـه  یعنـی   _ اّیـام  همیـن  »در  گویـد:   )]100/16[  245/8 )المنتظـم:  ابن جـوزی 

قبـرش  بـرای  و  نمـود  بنـا  را  ابوحنیفـه  بـارگاه  شـرف الملک،  بـه  ملّقـب  مسـتوفی،  ابوسـعد   _

کـرد و مقابـل آن، مدرسـه ای بنا نمـود و فقیهان را در  چاردیـواری آجـری سـاخت و قّبـه ای برپـا 

یـارت آن آمـد و بـه  آن جـای داد و برایشـان درس گاهـی آراسـت. پـس ابوجعفـر ابن بیاضـی بـه ز

بدیهـه چنیـن سـرود:
گرد آورد؟ گور آن را  گشته بود و خفتۀ این  که علم تباه  آیا ندیدی 

نیز این سرزمین مرده بود و سخاوت عمید ابوسعد آن را احیا نمود.«

کــه بــا دســتخّط ابوالوفــاء بــن ابی عقیــل دیــده  گفتــه اســت  گویــد: »مصّنــف  ی  ســپس و

کــه بنیــان مســجد در مقابــل ضریــح ابوحنیفــه، بــا آهــک و نــوره و جــز آن نهــاده شــد و در ســال 

کــه مــن 5 ســاله یــا چنــد ماهــی کوچک تــر بــودم، بنــای آن پایــان یافــت. پرداخــت کننــدۀ   436

کــه بــرای حج گــزاردن آمــده بــود. ســپس ابوســعد مســتوفی آمــد  هزینــۀ ایــن بنــا، مــردی تــرک بــود 

کــه یکــی از امیــران  کــه حنفــِی تعّصــب ورزی بــود. قبــر ابوحنیفــه زیــر ســقفی قــرار داشــت 
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کودکــی بــودم _ ســایبانی  کــه مــن در ســّن  ترکمــان بنــا نهــاده بــود و پیــش از آن _ در دورانــی 

مخصــوص بــر آن قــرار داشــت. ایــن مربــوط اســت بــه ســال های 437 یــا 438 پیــش از وارد 

شــدن ُغّزهــا بــه بغــداد در ســال 447؛ پــس چــون ]ابوســعد مســتوفی[ شــرف الملــک بــه ســال 

کنونــی اســت. پــس همــۀ  کــه همیــن قّبــۀ  کــه قّبــه ای بســازد  453 بــدان جــا آمــد، بــر آن شــد 

کــه در پیرامــون قبــر قــرار داشــت، ویــران نمــود و ایــن بــارگاه را  بناهــای مســجد و آن چــه را 

کــرد و خانه هــای  ــرای آن فراهــم  ســاخت و سنگ تراشــان و مهندســان را آوْرد و هــزاران آجــر ب

بــه دنبــال زمینــی ســخت  نمــود. مهندســان  را حفــر  قّبــه  بنیــان  و  را خریــد  بــارگاه  آن  یــار 

می گشــتند و تنهــا پــس از حفــر زمینــی بــه مســاحت هفــده ذراع در هفــده ذراع، بــدان دســت 

کنــده شــده، چهارصــد زنبیــل بــزرگ از اســتخوان های مردگانــی بیــرون  یافتنــد. از ایــن زمیــن 

کــه  کــه در پــی هم جــواری بــا نعمــان بوده انــد؛ و همــۀ آن هــا بــه مکانــی انتقــال یافــت  آورده شــد 

دفــن  آن  در  را  اســتخوان ها  آن  و  کندنــد  را  جــا  آن  پــس  بــود.  مردمــی  خصوصــی  ملــک 

از  صیرفــی،  عبدالجّبــار  بــن  مبــارک  ابوحســین  از  حافــظ،  ناصــر  بــن  نمودند ... محّمــد 

کــه قّبــه را بــر  کــه بــودِن قبــر ابوحنیفــه در ایــن مــکان  ابوحســین بــن مهتــدی بــرای مــا نقــل نمــود 

کرده انــد، صّحــت نــدارد؛ بلکــه پیــش از ایــن، حج گــزاران وارد می شــدند و در پیرامــون  آن بنــا 

ــاص را  ــی خ ــه مکان ک ــی آن  ــد، ب ــارت می کردن ی ــه را ز ــد و ابوحنیف ــواف می نمودن ــتان ط گورس

تعیین نمایند.«

گویـد: »قبـر ابوحنیفـه مشـهور اسـت و آن را  ـکان )وفیـات األعیـان: 297/2 ]414/5[( 
ّ
ابن خل

یـارت نماینـد؛ و بـه سـال 459 بـارگاه و قّبـه ای بـر آن بنـا گشـته اسـت.« ز

بنـای  بـا  بارگاهـی  رصافـه  »در  اسـت:  گفتـه  ]ص202[(  ص180  ابن جبیـر:   )رحلـۀ  ابن جبیـر 

که قّبه ای سـفید و سربرافراشـته دارد و قبر امام ابوحنیفه؟ضر؟ در آن اسـت.« شـکوهمند اسـت 

گویـد: »قبر امـام ابوحنیف؟ضر؟ دارای قّبه ای  ابن بطوطـه )رحلـۀ ابن جبیـر:  142/1 ]ص226[( 

کـه در آن، بـه درآینـدگان و بیرون شـوندگان طعـام دهنـد؛   بـزرگ اسـت و مهمان خانـه ای دارد 
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و امـروز در شـهر بغـداد، جـز ایـن مـکان، هیـچ مهمان خانه ای نیسـت که در آن طعـام دهند.« 

گفتـه اسـت: »مـردم  ی شـماری از قبرهـای عالمـان و بـزرگان را در بغـداد برشـمرده و  سـپس و

یارت  یـارت یکـی از ایـن عالمان و بـزرگان می رونـد و روز دیگر به ز بغـداد در هـر روز جمعـه بـه ز

عالم و بزرگی دیگر؛ تا پایان هفته.«

گویـد: »در بغـداد، بارگاهـی بـزرگ و قّبـه ای بلند بر قبر  ذهبـی )ُدَول اإلسـالم: 79/1 ]ص92[( 

ابوحنیفـه قرار دارد.«

گفتـه  النعمـان: فصـل25 ]ص94[(1  )الخیـرات الحسـان فـی مناقـب اإلمـام أبی حنیفـة  ابن َحَجـر 

اسـت: »امـام شـافعی در اّیـام اقامـت در بغـداد، بـه امـام ابوحنیفـه توّسـل می جسـت و بـرای 

کنـار ضریحـش می آمـد و او را سـالم مـی داد. سـپس بـرای بـرآورده شـدن حاجاتـش بـه  یـارت  ز

کـه امـام احمـد بـه  گشـته  گویـد: »ثابـت  ابوحنیفـه نـزد خـدای تعالـی متوّسـل می شـد.« همـو 

کار  ایـن  از  احمـد،  ابن امـام  عبـداهلل  پسـرش،  کـه  چنـدان  توّسـل  جسـت؛  شـافعی  امـام 

گفت:›شـافعی بـرای مـردم همچـون خورشـید و بـرای بـدن  گشـت و پـدرش بـه او  درشـگفت 

کـه مـردم مغـرب بـه امـام  کـه بـه امـام شـافعی خبـر دادنـد  همچـون عافیـت اسـت.‹ نیـز آن گاه 

کار ایراد نگرفت.« مالک توّسل می جویند، از این 

9� مصعف بن زبیر )د�157(�

یـارت  ی را در ›مسـکن‹ ز ابن جـوزی )المنتظـم: 206/7 ]14/15[( گویـد: »عمـوم مـردم قبـر و

یارت می شـود.« کـه قبر حسـین؟ع؟ ز کننـد، چنـان 

10� هیث بن سعد حنفی، پیشوای مصر )د�175(�

ی در قرافۀ کوچک  ـِف الجواهـر المضّیـة فـی طبقـات الحنفّیـه)417/1 ]720/2[( گویـد:[»و
ّ
]مؤل

یارتـگاه اسـت و مـن آن را بارهـا دیده ام.« ی ز دفـن شـد و قبـر و

ینـی دحـالن )خالصـة الـکالم فـی أمـراء البلـد الحـرام: ص252( و نیـز الـّدرر الّسـنّیه ]ص96[ از وی  1. ایـن را سـّید احمـد ز
حکایـت نموده اسـت.
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11� ماهک بن انس، پیشوای ماهکیان )د�179(�

ی در بقیـع غرقـد در مدینـۀ منّوره اسـت. ابن جبیر )رحلۀ ابن جبیر:  ص153 ]ص173[(  قبـر و

کتـاب )ص159( گذشـت  گویـد: »بـر قبـر او قّبـه ای کوچـک بـا بنایـی سـاده قـرار دارد.« در همیـن 

ک؟ص؟ شـمرده اند. یـارت قبـر پیامبـر پا ی را از آداب ز یـارت و کـه فقیهـان ز

ک، موسی بن جعفر؟امهع؟)شلید در 183(� 12� امام پا

یـخ بغداد: 120/1( با سـند خویش، از  ی در کاظمّیـه مدفـون اسـت. خطیـب بغـدادی )تار و

ل، عالـم حنبلیان در 
ّ

احمـد بـن جعفـر بـن حمـدان قطیعـی، از حسـن بـن ابراهیم ابوعلی خـال

یارت قبر  روزگار خویـش، روایـت کـرده اسـت: »هیـچ دشـواری برایـم پیش نیامد جز آن کـه به ز

که دوسـت می داشـتم،  گونه  ی توّسـل جسـتم و خدای تعالی آن  موسـی بن جعفر رفتم و به و

کارم را آسـان نمود.«

هـب )48/2 ]97/3[( آمـده اسـت: »سـّید ابوجعفـر محّمـد، ملّقب به جواد، 
ّ

در شـذرات الذ

اّدعـای  رافضیـان  کـه  اسـت  دوازده گانـه  امامـان  از  حسـینی،  الّرضـا  موسـی  بـن  علـی  فرزنـد 

بـه قصـد  گشـت و عمـوم مـردم  کنـار جـّدش، موسـی، دفـن  ی  را دارنـد. و ایشـان  عصمـت 

بـارگاه آن دو می رونـد.« یـارت  ز

ک، ابواهحسن علی بن موسی اهّرضا؟ع؟� 13� امام پا

ابوبکر محّمد بن مؤّمل گوید: »همراه با پیشوای اهل حدیث، ابوبکر بن خزیمه، و هم طرازش، 

ابوعلی ثقفی، با گروهی از استادان خویش که در آن زمان فراوان بودند، به زیارت علی بن موسی 

الّرضا در طوس رفتیم. آن چه از ابن خزیمه در بزرگداشت آن بارگاه و تواضع و تضّرعش در آن 

مکان دیدم، ما را به حیرت واداشت.« )تهذیب الّتهذیب: 388/7 ]339/7[(

١4� عبداهلل بن غاهف حّدانی بصری )کشته شده در ١٨٣(�

ک قبرش را همچون مشـک برمی گرفتند  کشـته شـد و مردم خا ی در هشـتم ذی حّجه  و

و در جامه هـای خـود می نهادنـد. )حلیـة األولیاء: ٢5٨/٢؛ تهذیـب الّتهذیب: ٣54/5 ]5/٣١٠[(
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١5� عبداهلل بن عون، ابوعون خّراز بصری�

محّمد بن فضاله گوید: »پیامبر؟ص؟ را در خواب دیدم که فرمود:›ابن عون را زیارت کنید؛ 

که همانا خدا او را دوست می دارد.‹« )حلیة األولیاء: ٣٩/٣؛ تهذیب الّتهذیب: 5/٣4٨ ]٣٠5/5[(

زدی، ابواهحسن بصری )د�١٨٩(�
َ
١6� علی بن نصر بن علی ا

مزار  وی در  بصره معروف است و مردم به زیارتش می روند. )حاشیة الخالصه: ص٢٣5 ]٢5٨/٢[(

کرخی )د�٢٠٠(� ١٧� معروف 

گویـــد: »قبـــر معـــروف، همچـــون پادزهـــِر آزمـــوده اســـت.« از زهـــری نقـــل  ابراهیـــم حربـــی 

کنـــار  کـــس  کـــه هـــر  گوینـــد  کرخـــی بـــرای بـــرآوردن نیازهـــا، آزمـــوده شـــده و  کـــه قبـــر معـــروف  شـــده 

ی صـــد بـــار ســـورۀ توحیـــد را بخواَنـــد و خواســـتۀ خویـــش را از خداونـــد بخواهـــد، خـــدا  قبـــر و

ــاد  ــی را از هفتـ کرخـ ــروف  ــر معـ ــل اســـت: »قبـ ــی نقـ ــداهلل محاملـ ــرآوَرد. از ابوعبـ حاجتـــش را بـ

گرفتـــاری اش را  ی نمایـــد، خداونـــد  کـــه بـــه آن رو گرفتـــاری  ســـال پیـــش می شناســـم و هـــر 

یـــخ بغـــداد: ١٢٢/١( ــاید.« )تار گشـ وا

کــرده اســت: »از بشــر،  ابن جــوزی )صفــة الّصفــوه: 183/٢ ]٣٢4/٢[( از احمــد بــن فتــح نقــل 

ــا و او  ــان م ــه می ک ــات  گفت:›هیه ی  ــیدم. و ــی پرس کرخ ــروف  ــارۀ مع ــوار، در ب ــی1 بزرگ آن تابع

کــه بــه  کنــد؛  کنــار قبــر او رود و دعــا  کــس نــزد خــدا حاجتــی دارد، بایــد  پــرده افتاد ... هــر 

ــر او  گفتــه اســت: »قب ی  ــی، دعایــش مســتجاب خواهــد شــد.‹« نیــز و خواســت خــدای تعال

در بغــداد آشــکار اســت و مــردم بــه آن تبــّرک جوینــد؛ و ابراهیــم حربــی آن را همچــون پادزهــِر 

می دانســت.« آزمــوده 

نیـز ابن جـوزی )المنتظـم: ٢4٨/٨ ]١٠5/١6[( آورده اسـت: »بنـای بـارگاه معـروف در ربیـع 

گرفت.« گچ و آجر قرار  االّول سال 46٠ نهاده شد و مزارش در اتاقی ساخته از 

کـه واپسـین  کـه بشـر از تابعیـن باشـد، درخـور تأّمـل اسـت؛ زیـرا وی بـه سـال ١5٠ زاده شـد و ابوطفیـل عامـر بـن واثلـه  1. ایـن 
صحابـِی درگذشـته بـود، بـه سـال ١١٠ وفـات یافـت. )غ.(
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گفتـه اسـت: »مـردم بغـداد بـا توّسـل بـه قبـر  ـکان )وفیـات االعیـان: ٢/٢٢4 ]5/٢٣٢[( 
ّ
ابن خل

یارت  ی، بـاران می طلبنـد و آن را پادزهـِر آزمـوده می داننـد؛ و قبرش مشـهور اسـت و مردم به ز و

آن روند.«

گـزارش  کتـاب مـرآة الّزمـان تألیـف ابومظّفـر سـبط ابن  جـوزی  همـو )همـان: ٣٩6/٢ ]٢٣٩/6[( از 

کـه عون الّدیـن گفـت: »سـبب آن که من  ی از اسـتادان خویـش در بغـداد شـنیده  کـه و نمـوده 

ک نداشـتم.  کـه حّتی چنـد روزی خورا کـه چنان تنگدسـت گشـتم  خزانـه دار شـدم، ایـن بـود 

ی، از  کرخـی؟ضر؟ َروم و نـزد و کنـار قبـر معـروف  کـه  یکـی از خویشـانم بـه مـن سـفارش نمـود 

کنـار قبر معروف  کـه دعا کنار قبر او مسـتجاب اسـت. پس  خـدای تعالـی درخواسـت نمایـم؛ 

کردم. سپس بیرون شدم تا به بغداد روم ... .« گزاردم و دعا  رفتم و نماز 

کـه مـردم بـا توّسـل بـه قبـر  در لواقـح األنـوار فـی طبقـات األخیـاِر شـعرانی )6١/١ ]٧٢/١[( آمـده 

یارتـش رونـد. معـروف، بـاران جوینـد و قبـرش آشـکار اسـت و مـردم شـب و روز بـه ز

١٨� عبیداهلل بن محّمد بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طاهف�

گوید: یخ بغداد: ١٢٣/١(  خطیب بغدادی )تار

یی که برای 
ّ

»در بـاب بـردان نیـز گروهـی از اهـل فضیلت مدفون هسـتند و در کنـار مصال

کـه مـردی از فرزنـدان  گوینـد  کـه آن را قبـر نـذور نامنـد و  نمـاز عیـد تعییـن شـده، قبـری اسـت 

کـه  ی تبـّرک جوینـد و هـر  یـارت و علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ در آن مدفـون اسـت و مـردم بـه ز

ی نمایـد. حاجتـی دارد، بـرای بـرآورده شـدن حاجتـش بـدان جـا رو

حضـور  نمـود:›در  نقـل  برایـم  پـدرش  از  تنوخـی،  محسـن  بـن  علـی  ابوالقاسـم  قاضـی 

زده،  خیمـه  بغـداد،  شـرقی  بخـش  در  عیـد،  ی 
ّ

مصـال نزدیـک  و  بـودم  نشسـته  عضدالّدولـه 

یم. در نخسـتین روز فرودآمدن در اردوگاه، چشـم  ی به سـوی همدان رو می خواسـتیم همراه و

چیسـت؟”  بنـا  گفت:“ایـن  مـن  بـه  بـود.  شـده  سـاخته  نـذور  قبـِر  بـر  کـه  افتـاد  بنایـی  بـه  او 

کـه آن را به فال  گفتم:“بـارگاه نـذور اسـت.” و تعبیـر قبـِر نـذور را بـه کار نبـردم؛ زیـرا می دانسـتم 
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کـه ایـن جـا قبـِر نـذور اسـت؛ اّمـا  گفت:“می دانـم  بـد می گیـرد. او ایـن تعبیـر را نیکـو شـمْرد و 

کـه ایـن، قبـر عبیـداهلل بـن محّمـد بـن عمـر بـن  گوینـد  گفتم:“برخـی  شـرح آن را می خواهـم.” 

علـی بـن حسـین بـن علـی بـن ابی طالـب اسـت و برخـی نیـز آن را قبـر عبیـداهلل بـن محّمـد بـن 

ی را پنهانی به قتل رسـاَند؛  عمـر بـن علـی بـن ابی طالب دانند که یکی از خلفا می خواسـت و

پـس در ایـن جـا تلـه ای کنـده شـد و او را بدیـن سـوی راندنـد و او بـی آن که بدانـد، در آن افتاد 

یختنـد. سـبب اشـتهارش بـه قبـِر نـذور نیـز آن  ک ر یـش خـا کـه زنـده بـود، بـه رو و همچنـان 

گشـته و صاحب نذر به خواسـتۀ خویش  کس برای آن نذری نموده، روا  که همواره هر  اسـت 

که آن را از فراوانی،  گشـته اسـت. خود من نیز بارها _ چنان  ی واجب  رسـیده و وفا به نذر بر و

گشـته و بدان  کارهای بس دشـوار، در این جا نذر نموده ام و نذرم روا  کرد _ برای  شـمار نتوانم 

ی ایـن سـخن را از مـن نپذیرفـت و سـخنی گفـت بدین مضمـون که چنین  کـرده ام.” و عمـل 

می نماینـد  بـزرگ  برابـر  چندیـن  را  آن  مـردم  و  می دهـد  رخ  اّتفـاق  سـِر  از  گهـگاه   کارهایـی 

یدم. ی سکوت ورز گفتار و و سخنان ]باطل[1 در بارۀ آن می سازند. من در برابر این 

عضدالّدولــه  داشــتیم،  قــرار  اردوگاه  در  خویــش  جایــگاه  در  کــه  روز  چنــد  از  پــس 

گفت:“ســوار شــو و بــا مــن بــه بــارگاه نــذور بیــا!” مــن ســوار شــدم   صبحگاهــان مــرا طلبیــد و 

ن  ی درو و او نیــز بــا چنــد َتــن از همراهانــش بــر مرکــب نشســت تــا بــه آن مــکان رســیدیم. و

کنــار آن دو رکعــت نمــاز نهــاد و ســپس ســجده بــه جــای آوْرد  یــارت نمــود و   رفــت و قبــر را ز

تشــخیص  را  گفته هایــش  کــس  کــه هیــچ  نمــود، چنــان  دراز مناجــات  زمانــی  آن،  در  و 

ــه  ی ماندیــم. ســپس ب نــداد. آن گاه، همــراه او، ســواره بــه خیمــه اش بازگشــتیم و چنــد روز

ی در همــدان  بــا و بــا او روان شــدیم و چنــد مــاه  نیــز  قصــد همــدان حرکــت نمــود و مــا 

ی آن چــه را در بغــداد، در بــارۀ  گفت:“آیــا بــه یــاد نمــی آور ماندیــم. از آن پــس، مــرا طلبیــد و 

گفت:“مــن بــه خاطــر حســن معاشــرت بــا تــو،  گفتم:“چــرا.”  گفتــی؟”  بــارگاه نــذور بــه مــن 

کــه در قلبــم می گذشــت.  کم تــر از آن چیــزی بــود  کــه  گفتــم  در بــارۀ آن مــکان بــا تــو ســخنی 

ب از اصل مأخذ است. )غ.(
ّ

1. افزودۀ درون قال
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ــن  ــارۀ ای ــده در ب ــه ش گفت ــخنان  ــۀ س ــه هم ک ــود  ــن ب ــتم، ای ــت در دل داش ــه در حقیق آن چ

کــه بیــم داشــتم حادثــه ای  کوتــاه، مطلبــی برایــم رخ داد  مــکان دروغ اســت. پــس از مّدتــی 

کنــم، هــر  کــه چگونــه آن را برطــرف  ی دهــد. در اندیشــه بــودم  کامــل رو پیــش آیــد و بــه طــور 

چنــد بــا پرداخــت همــۀ ذخیره هــای دارایــی ام و تمــام ســپاهیانم باشــد. اّمــا راهــی نیافتــم 

کــه چــرا آن را  گفتــم  و ســپس بــه یــاد ســخن تــو در بــارۀ مقبــرۀ نــذور افتــادم. بــا خویــش 

کنــد، ده هــزار  گــر خــدای تعالــی آن پیشــامد را برطــرف  کــه ا نیازمایــم! پــس نــذر نمــودم 

کــه آن  درهــم ســره بــه صنــدوق آن بــارگاه هدیــه نمایــم. چــون امــروز فرارســید، خبــر آوردنــد 

کاتــب او  کــه  مشــکل از میــان رفتــه اســت. پــس بــه ابوالقاســم عبدالعزیــز بــن یوســف، _ 

کــه آن مبلــغ  ــان، _ جانشــینش در بغــداد _، فرمــان نویســد  ّی ــه ابور کــه ب ــود _، فرمــان دادم  ب

ی  کــه در آن جــا حضــور داشــت، رو را بــه بــارگاه تحویــل دهــد.” آن گاه، بــه عبدالعزیــز 

گفت:“این فرمان را نوشــتم.” و آن را فرســتاد.‹« نمود و او 

یس شافعی، پیشوای شافعیان )د.٢٠4(. ١٩. ابوعبداهلل محّمد بن ادر

یارتـگاه اسـت. )وفیـات األعیـان:  کوچـک دفـن شـد و قبـرش، نزدیـک مقّطـم، ز در قرافـۀ 

)]١65/4[  ٣٠/٢

ی مسـتجاب اسـت و من آن گاه که  کنار قبر و گویـد: »دعـا  َجـَزری )طبقـات القـّراء: ٩٧/٢( 

کـردم، گفتم: یـارت  او را ز
کردم؛ زیرا مرا سود بخشد. امام شافعی را زیارت 

تا از او به شفاعت دست یابم؛ و چه شفیع نیکویی!«

کامـــل، قّبـــه ای بـــر ضریـــح شـــافعی؟حر؟  گویـــد: »مِلـــْک  ذهبـــی )ُدَول اإلســـالم: ١٠5/٢ ]ص٣44[( 

بنـــا نهـــاد.«

٢٠. ابوسلیمان دارانی )د.٢٠5(.

گشـت و قبـرش در آن  یـا، در جهـت قبلـه، دفـن  کـه از پیشـوایان بـود، در آبـادی دار ی  »و
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گشـته اسـت.«  ی بنایی سـاخته شـده و در روزگار ما مزارش تعمیر  جا مشـهور اسـت. بر قبر و

)البدایـة و الّنهایـه: ٢5٩/١٠ ]٢٨١/١٠[(

٢١� بانو نفیسه، دختر ابومحّمد حسن بن زید بن ]حسن بن[ علی بن ابی طاهف )د�٢٠٨(�

کنار قبرش مسـتجاب اسـت  که دعا در  ی در درب الّسـباع دفن شـد و معروف اسـت  و

ی خشـنود باد! )وفیات األعیـان: ٣٠٢/٢ ]4٢4/5[( و ایـن را آزموده انـد. خداونـد از و

٢٢� احمد بن حنبل، پیشوای حنبلیان )د�٢4١(�

اسـت  مشـهور  و  آشـکار  ی  و قبـر  کـه  آمـده  ]ص١4[(  )ص١١  الحنابلـه  طبقـات  مختصـر  در 

گویـد:  )ُدَول اإلسـالم: ١١4/١ ]ص١٣٠[(  تبـّرک جوینـد. ذهبـی  آن  از  و  رونـد  یارتـش  ز بـه  مـردم  و 

یارتـگاه اسـت.« ابن جـوزی )مناقب احمد بن حنبـل: ص٢٩٧ ]ص4٠٠[( از  ی در بغـداد ز »ضریـح و

یـارت احمـد روان  ز بـه  یـک  تار پـدرم در شـبی  و  کـرده اسـت: »مـن  نقـل  بـن موسـی  عبـداهلل 

گفت:›فرزنـدم! بیـا تـا بـا ایـن بنـدۀ صالـح بـه  یکـی شـّدت یافـت و پـدرم بـه مـن  شـدیم. تار

ی  گاه بـه و کـه هـر  خداونـد توّسـل جوییـم تـا راه را برایمـان روشـن سـازد؛ زیـرا سـی سـال اسـت 

گفتـم؛ پـس  توّسـل جسـته ام، نیـازم بـرآورده شـده اسـت.‹ سـپس پـدرم دعـا نمـود و مـن آمیـن 

ی رسیدیم.« که شب مهتاب بود. آن گاه، به قبر  و گویی  گشت،  آسمان روشن 

همـو )همـان: ص4١٨ ]ص56٣[( از ابوالحسـن تمیمـی، از پـدرش، از جّدش گزارش نموده 

اسـت: »چـون در تشـییع جنـازۀ احمـد بـن حنبـل حضـور یافتـم، به سـبب انبوهـِی جمعّیت، 

ی رسـم؛ ولـی چنیـن نشـد[1 و پـس از یـک هفتـه به قبر  یـک هفتـه در انتظـار مانـدم ]تـا بـه قبـر و

ی رسیدم.« و

گویــد: »در روزهــای آغازیــن جمــادی االخــری بــه  همــو )المنتظــم: ٢٨٣/١٠ ]٢4٨/١٨[( 

کــه بــر قبــر امــام احمــد بــن حنبــل نصــب  ســال 5٧4 امیرالمؤمنیــن فرمــان داد تــا لوحــی ســازند 

گــردد؛ و چنیــن شــد. پــس همــۀ پوشــش قبــر از میــان رفــت و بــا تّکــه آجرهــای مقطــوع نــو بنــا 

ب از اصل مأخذ است. )غ.(
ّ

1. افزودۀ درون قال
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گردیــد و بــاالی آن نوشــته شــده بــود:  گشــت و برایــش دو پهلــو نهــاده شــد و لــوح تــازه نصــب 

کــه ســرور و مــوالی مــا، المســتضیء بأمــر اهلل امیرالمؤمنیــن، ســاختنش  ›ایــن لوحــی اســت 

را فرمــان داد.‹ در وســط آن، چنیــن نوشــتند:›این قبــِر تــاج ســّنت، یگانــۀ اّمــت، واالهّمــت، 

دانشــور عابــد فقیــه زاهــد، امــام ابوعبــداهلل احمــد بــن محّمــد بــن حنبــل شــیبانی؟حر؟ اســت.‹ 

ی و نیــز آیــة الکرســی نیــز در پیرامــون آن نوشــته شــد. مــن نیــز وعــده دادم تــا در  یــخ وفــات و تار

مســجد جامــع منصــور، مجلســی داشــته باشــم. در روز دوشــنبه شــانزدهم جمــادی االولــی بــه 

ســخنرانی پرداختــم و گروهــی بســیار در آن جامــع بیتوتــه کردنــد و ختم هــای قــرآن انجــام شــد. 

گردآمدنــد و جمعــی فــراوان  کــه صدهــزار َتــن تخمیــن زده می شــدند،  صبحگاهــان جمعیتــی 

کــه  یــارت قبــر احمــد رفتــم و جمعیتــی  کندنــد. ســپس بیــرون شــدم و بــه ز توبــه نمودنــد و مــوی 

گشــتند.« ــن تخمیــن زده می شــدند، در پــی مــن روان  پنج هــزار َت

نیسـت  قّبـه ای  احمـد  قبـر  »بـر  گویـد:  ]ص٢٢٧[(   ١4٢/١ بطوطـه:  ابـن   )رحلـۀ  ابن بطوطـه 

گشـته  کـه بارهـا بـر قبـرش قّبـه سـاخته اند؛ اّمـا بـه قـدرت خـدای تعالـی ویـران  گفته انـد  و 

ی نزد مردم بغداد بزرگ شـمرده می شـود.« اسـت. قبر و

سـال  بـه  »امیرالمؤمنیـن  اسـت:  آمـده  ]ص44[(  )ص٣٧  الحنابلـه  طبقـات  مختصـر  در 

 5٢٧1 فرمـان داد تـا لوحـی سـازند و بـر قبـر امـام احمـد نصـب نماینـد. بـرای شـیخ ابوالفـرج 

بـه  بـه شـیخ می گفتند:›ایـن همـه  مـردم  و  گشـت  واال حاصـل  منزلتـی  و  ارج  و حنبلیـان، 

اسـت.‹« تـو  وجـود  سـبب 

خداوند هر سال احمد بن حنبل را به سبب یاری کردن کالمش ]= قرآن[ زیارت می کند

بـن  مـکارم  بـن  ابوبکـر  از  نقـل  بـه  بـن حنبـل: ص454 ]ص6٠٧[(  )مناقـب احمـد  ابن جـوزی 

کـه فرمـان سـاختن ایـن  یـخ اشـتباهی رخ داده؛ زیـرا در ایـن زمـان، هنـوز المسـتضیء بأمـر اهلل، همـان  1. در ثبـت ایـن تار
یـخ  لـوح را داد، زاده نشـده بـود تـا سـاختن آن لـوح را فرمـان دهـد. در ایـن هنـگام، ابن جـوزی تـازه بلـوغ یافتـه بـود. پـس تار

کـه در سـخن ابن جـوزی یـاد شـد. صحیـح همـان ]5٧4[ اسـت 
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که پیرمردی صالح بود _ آورده است: ابی  َیْعلٰی حربی _ 

یدن گرفت.  »در یکـی از سـال ها، چنـد روز پیـش از مـاه رمضان، بارانی بسـیار فـراوان بار

یـارت قبر امـام احمد بن  کـه بنـا بـه عـادت خویـش، بـه ز شـبی از مـاه رمضـان در خـواب دیـدم 

ی بـه زمین چسـبیده و چنان شـده که ]میـان آن و زمین[1  کـه قبـر و حنبـل آمـده ام؛ پـس دیـدم 

بـه انـدازۀ یـک یـا دو رج آجـر بیش تر فاصله نیسـت.

کـه ایـن حالـت از بـاران فراوان برای قبـر امام احمد پیش آمده اسـت. پس  بـا خـود گفتـم 

گفت:›چنیـن نیسـت؛ بلکـه ایـن از هیبـت حضـرت حـق؟زع؟  ی از درون قبـر  کـه و شـنیدم 

یـارت من آیـد، فرمود:“ای  یـارت مـن آمـده و چـون پرسـیدم کـه چرا هر سـال به ز کـه بـه ز اسـت 

خوانـده  یافتـه،  یـج  ترو محراب هـا  در  کـه  چنـان  نمـودی؛  یـاری  مـرا  کالم  تـو  زیـرا  احمـد! 

گفتم:›سـرورم! سـّر  ی نمـودم تـا آن را ببوسـم. آن گاه،  ی رو می شـود.”‹ سـپس بـه سـنگ قبـر و

کـه هیـچ قبـری جـز قبـر تـو بوسـیده نشـود؟‹ گفت:›فرزنـدم! این کرامتـی برای من  آن چیسـت 

کرامـت رسـول خدا اسـت؛ زیـرا چند تار مـوی از آن حضرت؟ص؟ نزد من اسـت.  نیسـت، بلکـه 

کـه[2 در مـاه رمضـان بـه دیـدار مـن  کـس مـرا دوسـت مـی دارد، ]چـرا چنیـن نباشـد  کـه هـر  هـال 

گفت.« آید؟‹ و این را دو بار 

هر که احمد را زیارت کند، خدایش بیامرزد

ذکـر  بـا  یـه،  َانزو بـن  ابوبکـر  از   )]٣٣4/5[  46/٢ دمشـق:  مدینـة  یـخ  )تار کر  ابن عسـا حافـظ 

گفتـم:›ای  سـند آورده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ را همـراه احمـد بـن حنبـل در خـواب دیـدم. 

که به راسـتی دوسـتار خدا و رسـول خدا  کیسـت؟‹ فرمود:›این احمد اسـت  رسـول خدا! این 

یـارت  ی را ز کـه و اسـت و هـزار دینـار در راه حدیـث هزینـه نمـوده اسـت.‹ سـپس فرمود:›هـر 

کـه بـا احمـد دشـمنی ورزد، بـا مـن دشـمنی نمـوده و آن که  نمایـد، خداونـد او را بیامـرزد؛ و هـر 

یـده اسـت.‹« بـا مـن دشـمنی ورزد، بـا خـدا دشـمنی ورز

ب از اصل مأخذ است. )غ.(
ّ

1. افزودۀ درون قال

ب از اصل مأخذ است. )غ.(
ّ

2. افزودۀ درون قال
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از  کـه  کـرده  از عبدالعزیـز روایـت  بـا ذکـر سـند  یـخ بغـداد: 4/4٢٣(  )تار خطیـب بغـدادی 

یـارت می نمـودم و مّدتـی این  ابوالفـرج هندبائـی شـنیده اسـت: »مـن قبـر احمـد بـن حنبـل را ز

یـارت قبـر پیشـوای سـّنت را  کـه کسـی بـه مـن گفت:›ز کـردم. پـس در خـواب دیـدم  کار را رهـا 

رهـا نمـودی؟‹« )مناقـب احمـد بـن حنبـل تألیـف ابن جـوزی: ص4٨١ ]ص6٣٩[(

کــه  گویــد: »در مــاه صفــر ســال 54٢ مــردی در خــواب دیــد  ابن جــوزی ]المنتظــم: ١٨/55[ 

گــردد.‹ پــس هیــچ  یــده  یــارت نمایــد، آمرز کــه احمــد بــن حنبــل را ز ی می گوید:›هــر  کســی بــه و

ی  کنــار قبــر و یــارت ننمایــد و آن روز  کــه احمــد بــن حنبــل را ز کــس از خــواص و عــوام نماْنــد 

گردآمدنــد.« )البدایــة و الّنهایــه: ٣٢٣/١٢  کــه هــزاران تــن از مــردم در آن  گشــت  مجلســی برپــا 

)]٢٧٧/١٢[

فضیلت زائران قبر احمد

ابن جـوزی )مناقـب احمـد بـن حنبـل: ص4٨١ ]ص6٣٩[( بـا ذکـر سـند از احمـد بـن حسـن، از 

گفـت: »فرزنـدم! در مـاه ربیـع االّول1 بـه سـال  کـه شـیخ ابوطاهـر میمـون  پـدرش روایـت نمـوده 

چهارصـد و شـصت ]و شـش[2 در مسـجد جامـع رصافـه مـردی را دیـدم و از حالش پرسـیدم. 

گفـت:›در شـهر خویـش، در  کار؟‹  گفتـم:›در پـی چـه  گفت:›مـن از 6٠٠ فرسـنگی آمـده ام.‹ 

کـه گویـی در صحرا یا زمینی بـزرگ قرار دارم و مردم ایسـتاده اند  شـب جمعـه بـه خـواب دیـدم 

و درهـای آسـمان گشـوده شـده و فرشـتگان از آسـمان فـرود می آینـد و بر تِن گروهـی جامه های 

کـه بدین ویژگی  سـبز می پوشـانند و آنـان را در آسـمان پـرواز می دهنـد. گفتم:“اینان کیسـتند 

از خـواب  بـن حنبـل هسـتند.” پـس  زائـران احمـد  گفتند:“اینـان  بـه مـن  گشـته اند؟”  نائـل 

یـارت نمـودم  کارهایـم را سـامان دادم و بـه ایـن شـهر آمـدم و او را بارهـا ز برخاسـتم و بی درنـگ 

کنون به خواست خداوند، به شهرم بازمی گردم.‹« و ا

1. در اصل مأخذ: ربیع اآلخر. )غ.(

ب از اصل مأخذ است. )غ.(
ّ

2. افزودۀ درون قال
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برکت قبر احمد و یاری او

ابن جـوزی )مناقـب احمـد بـن حنبل: ص4٨٢ ]ص64٢[( با ذکر سـند از ابویوسـف بن بختان 

کـه از مسـلمانان نیک حـال بـود _ آورده اسـت: »چـون احمـد بن حنبل درگذشـت، مردی در   _

ی  و بـه  چیسـت؟‹  پرسـید:›این  یخته انـد.  آو چراغدانـی  قبـر  هـر  بـر  گویـی  کـه  دیـد  خـواب 

کـه ایـن نـوِر اهل قبرها اسـت که به سـبب فـرود آمدن این مرد در میانشـان،  گفتند:›آیـا ندانـی 

کـه عـذاب می شـدند و بـر ایشـان  کسـانی بودنـد  آنـان را نورانـی می سـازد؛ و در میـان ایشـان، 

گشت؟‹« رحمت نازل 

در  را  او  درگذشـت.  زن صفـت  مـردی  کـه  آورده  شـریک  بـن  از عبیـد  بـا سـندش  همـو 

کنـار مـا دفـن شـد و همـۀ  یـده شـدم؛ زیـرا احمـد بـن حنبـل  گفـت: »مـن آمرز خـواب دیدنـد؛ 

گشـتند.« یـده  آمرز قبرهـا  اهـل 

بـن  ابوعلـی حسـن  از  بـا سـندش  بـن حنبـل: ص4٨٣ ]ص64٣[(  احمـد  )مناقـب  نیـز همـو 

کنار احمد بن حنبل دفن  ی او را  احمد فقیه آورده اسـت: »چون مادِر قطیعی درگذشـت، و

نمـود. پـس از چنـد شـب او را دیـد ]و گفت:›خداونـد بـا تـو چـه کـرد؟‹[1 گفت:›فرزنـدم! خدا 

از تـو خشـنود باشـد؛ کـه مـرا کنـار مـردی دفـن نمـودی کـه هـر شـب _ یـا هـر شـب جمعه _ بـر قبر 

کـه مـن نیـز از آنـان هسـتم، دربرگیـرد.‹« گورسـتان را  گـردد و همـۀ اهـل ایـن  ی رحمتـی نـازل  و

گفـت:   _ بـوده  پیرمـردی صالـح  کـه   _ ابوظاهـر شـتربان  کـه  کـرده  نقـل  ابوعلـی  از  همـو 

از  برخـی  را می خواندم:›پـس  تعالـی  ایـن سـخن خـدای  بـن حنبـل،  احمـد  مقبـرۀ  در  »شـبی 

آنـان بدبخـت باشـند و برخـی نیک بخـت.‹ ]هـود/١٠5[ خـواب بـر مـن چیـره شـد و شـنیدم که کسـی 

کـه بـه برکـت احمـد، در میـان مـا بد بخـت وجـود نـدارد.‹« گفت:›سـتایش خـدای را 

یست  کرده است: »نزد ما پیرزنی عبادت پیشه می ز نیز همو از یکی از پیشینیان روایت 

ب از اصل مأخذ است. )غ.(
ّ

1. افزودۀ درون قال
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گفت:›در  و  برخاست  بود. صبحگاهی وحشت زده  گذرانده  به عبادت  را  پنجاه سال  که 

گفت:“من یار تو از جّنیان هستم. آنان استراق سمع  خواب، یکی از جّنیان نزد من آمد و 

تسلیت  را  یکدیگر  حنبل  بن  احمد  نام  به  صالح  مردی  عزای  در  فرشتگان  که  نموده اند 

کنار او باشد، می آمرزد. پس  کس را  ی در فالن مکان است و خداوند هر  می گویند. تربت و

کنار او باشی، چنین کن؛ که من دلسوز و خیرخواه توام و تو یک  گر توانی که پس از وفات در  ا

ی  که خواب و گونه درگذشت و ما دانستیم  ی خواهی مرد.‹” آن پیرزن همین  شب پس از و

حقیقت داشته است.«

یـارت قبر پیشوایشـان،  گویـد: ایـن بـود نمونه هایـی از سـخنان حنبلیـان در بـارۀ ز امینـی 

ی و بزرگانشـان اسـت؛  یـارت قبـر و ی. ایـن سـیرۀ رایـج ایشـان در ز احمـد، و برکـت یـاری بـا و

چنـان کـه می آیـد. پـس چـه بسـیار فاصله اسـت میان آن و سـخنان یاوۀ ابن تیمّیـه و پیروانش 

اسـالم  بـه  را  چیزهایـی  و  آورده  پدیـد  بـی ارزش  بدعت هـای  و  رمیـده  اندیشـه ها  ایـن  از  کـه 

که هرگز الیق و سزاوار آن نیست. نسبت داده اند 

٢٣� ذواهّنون مصری )د�٢46(�

کـه در آن،  ک سـپرده شـد و بـر قبـرش بارگاهـی سـاختند  کوچـک بـه خـا ی در قرافـۀ  و

یـارت نمـوده ام. ز بارهـا  را  از صالحـان اسـت و مـن آن  گروهـی  قبرهـای 

کان )وفیات األعیان: ١٠٩/١ ]٣١٨/١[( است.
ّ
این سخن از آِن ابن خل

٢4� بّکار بن قتیبة بن اسد ثقفی بکراوی بصری حنفی بقیه )د�٢٧٠(�

گشــت و قبــرش مشــهور اســت و مــردم بــه  ی در مصــر درگذشــت و در قرافــه مدفــون  و

ی مســتجاب اســت. )الجواهــر  کنــار قبــر و کــه دعــا  گوینــد  یارتــش رونــد و از او تبــّرک جوینــد.  ز

المضّیــة فــی طبقــات الحنفّیــه: ١٧٠/١ ]46١/١[(

٢5� ابراهیم حربی )د�٢٨5(�

ی در خانۀ خویش دفن شـد و قبرش آشـکار اسـت و مردم به آن تبّرک می جویند. این  و
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سـخن را ابن جـوزی )مناقـب احمـد بـن حنبـل: ص5٠٩ ]ص6٧٧[؛ صفـة الّصفـوه: ٢٣٢/٢ ]4١٠/٢[( 

آورده اسـت.

٢6� اسماعیل بن یوسف، ابوعلی دیلمی�

ی، پشـت قبـر معـروف کرخـی، رونـد و میـان آن دو،  یـارت قبـر و معافـی گویـد: »مـردم بـه ز

کـرده ام.« )صفة الّصفـوه: ٢٣٣/٢ ]4١٣/٢[( یارت  قبرهایـی انـدک فاصلـه اسـت. مـن بارهـا او را ز

٢٧� علی بن محّمد بن بّشار ابواهحسن )د�٣١٣(�

 ١٩٩/6 )المنتظـم:  جوینـد.  تبـّرک  آن  بـه  مـردم  و  اسـت  آشـکار  بغـداد  در  ی  و قبـر  امـروز 

)]٢5٢/١٣[

٢٨� یعقوب بن اسحاق ابوعوانۀ نیشابوری اسفراینی، حابظ مشلور )د�٣١6(�

کـه در داخـل شـهر اسـفراین  ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: ٣/٣ ]٧٨٠/٣[( گویـد: »بـر قبـر ابوعوانـه 

یارتـش می رونـد.« کـه مـردم بـه ز اسـت، بارگاهـی سـاخته اند 

یارتـگاه عمـوم مردمـان و تبّرک گاه  کر گویـد: »قبـر ابوعوانـه در اسـفراین، ز حافـظ ابـن عسـا

ی، قبـر ابونعیـم، روایتگـر او، قـرار دارد و نزدیـک بارگاهـش بـارگاه امـام  کنـار قبـر و خلـق اسـت. 

بـارگاه  بـه  ی آورنـد،  بـارگاه ابوعوانـه رو بـه  کـه  از آن  ابواسـحاق اسـفراینی اسـت. عـوام بیـش 

ابواسـحاق توّجـه می ورزنـد و قـدر ایـن پیشـوای بـزرگ محـّدث، یعنـی ابوعوانـه، را نمی داننـد؛ 

کـه بـه  یسـته و ابواسـحاق در زمانـی نزدیک تـر. جـّد مـن آن گاه  ی در روزگاری دورتـر می ز زیـرا و

کـه احترامـش را نـگاه دارد، بـه درون نمی رفـت؛  بـارگاه اسـتاد ابواسـحاق می رسـید، بـرای آن 

بزرگداشـت  شـیوۀ  بـر  سـاعتی  و  می بوسـید  بـود،  باالتـر  پلـه  چنـد  کـه  را  بـارگاه  آسـتانۀ   بلکـه 

کننـده ای  و احتـرام می ایسـتاد و سـپس بـه سـبب بزرگـی و هیبـت فـراوان آن، همچـون بـدرود 

از آن عبـور می نمـود. همـو چـون بـه بـارگاه ابوعوانـه می رسـید، بیـش از ایـن برایـش بزرگداشـت 

و احتـرام و پاسداشـت بـه جـای مـی آوْرد و بیش تـر توّقـف می نمود. خداونـد همگی را رحمت 

نماید!« )وفیات األعیان: 46٩/٢ ]٣٩4/6[( این سخنان به تلخیص از آن مأخذ نقل شد.

202/5

)290)



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 302

٢٩� ابومحّمد عبداهلل بن احمد بن طباطبا مصری )د�٣4٨(�

کـــه  ک ســـپرده شـــد و قبـــرش شـــناخته شـــده اســـت و اشـــتهار دارد  ی در مصـــر بـــه خـــا و

یـــارت پیامبـــر؟ص؟  گـــزاْرد و ز کـــه مـــردی حـــج  کنـــار آن مســـتجاب اســـت. روایـــت شـــده  دعـــا 

را از دســـت داد؛ پـــس بدیـــن ســـبب دلتنـــگ شـــد و آن گاه، رســـول خدا؟ص؟ را در خـــواب 

کـــف داده ای، قبـــر عبـــداهلل بـــن احمـــد  یـــارت مـــن را از  کـــه ز کنـــون  ی فرمـــود: »ا کـــه بـــه و دیـــد 

کـــن!« بیننـــدۀ ایـــن خـــواب از مـــردم مصـــر بـــود. )وفیـــات األعیـــان: یـــارت   بـــن طباطبـــا را ز

)]٢٨٢/١ ]٨٢/٣ 

٣٠� حابظ ابواهفضل صبح بن احمد تمیمی سمسار )د�٣٨4(�

هب: ١٠٩/٣ ]4/44٢[(
ّ

ی مستجاب است. )شذرات الذ کنار قبر و دعا 

٣١� حابظ ابواهحسن علی بن محّمد عامری )د�4٠٣(�

کـه قـرآن می خواندنـد و برایش دعا  کنـار قبـرش گرد آمدنـد و در حالـی  مـردم شـبانگاهان 

کـه او را رثـا می گفتنـد و برایـش رحمـت  می کردنـد، شـاعران نیـز از هـر سـوی آمدنـد، در حالـی 

می طلبیدنـد. )البدایـة و الّنهایـه: ٣5١/١١ ]١١/4٠4[(

٣٢� ابوسعید1 عبداهملک بن محّمد خرگوشی )د�4٠6(�

یارتـش رونـد و از آن تبـّرک جوینـد. )شـفاء  ی در نیشـابور مشـهور اسـت و مـردم بـه ز قبـر و

یـارة خیـر األنـام سـبکی: ص٢٩ ]ص٣٩[( الّسـقام فـی ز

٣٣� محّمد بن حسن ابوبکر بن بورک اصفلانی )د�4٠6(�

ـــه  ـــردم ب ـــت و م ـــگاه اس یارت ـــکار و ز ـــش در آن آش ـــت و بارگاه گش ـــن  ـــابور دف ـــرۀ نیش در حی

گـــردد. )وفیـــات األعیـــان: 5٧/٢ ]4/٢٧٢[( کنـــار قبـــرش اجابـــت  ی بـــاران طلبنـــد و دعـــا  واســـطۀ و

کتـاب،  کـه آوردیـم و مؤلـف در بیـش از یـک مـورد ایـن  1. در متـن، ابـو سـعید )د. 406( درج شـده و درسـت همـان اسـت 
کـرده اسـت. )غ.( همیـن را یـاد 
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٣4� ابوعلی حسن بن ابی هبیش )د�4٢٠(�

کوفـه آشـکار اسـت و بارگاهـی  ی در  گویـد: »قبـر و ابن جـوزی )المنتظـم: ٨/46 ]٢٠٢/١5[( 

یـارت نمـوده ام.« دارد؛ و مـن در مسـیر حـج، آن را ز

٣5� ابوجعفر بن ابی موسی )د�4٧٠(�

را  حنبـل  بـن  احمـد  قبـر  بـود.  خویـش  روزگار  در  حنبلیـان  بدون تردیـد  پیشـوای  ی  و

ی دفـن نمودنـد و مـردم مـالزم قبـرش گشـتند و هـر شـب چهارشـنبه  شـکافتند و او را در قبـر و

ی در آن شـب ها  کنـار قبـر و کـه  گوینـد  کنـار مـزارش بیتوتـه نمـوده، قـرآن را ختـم می کردنـد. 

هـب: ٣٣٧/٣ ]5/٣٠٣[(
ّ

بـه جـای آوردنـد. )شـذرات الذ ده هـزار ختـم قـرآن 

ایـن جـا، هـر چهارشنبه شـب مـردم  گویـد: »در  )المنتظـم: ٣١٧/٨ ]١6/١٩6[(  ابن جـوزی 

کـرده، ختـم قـرآن می نمودنـد و دست فروشـان در آن جـا خوردنـی می فروختنـد و ایـن،  بیتوتـه 

بـرای مـردم تفریـح و تفّرجـی بـود. وضـع بر همین منوال بود تا زمسـتان فرامی رسـید و از این کار 

ی، بیش از ده هزار ختم قرآن به جای آوردند.« دست می شستند. در این مّدت، بر قبر و

گشـت  امـام احمـد دفـن  کنـار  ی  گویـد: »و الّنهایـه: ١١٩/١٢ ]١٢/١45[(   ابن َکثیـر )البدایـة و 

و عوام قبرش را هر چهارشنبه شب، بازار قرار داده، به آن رفت و آمد می کردند.«

٣6� اهمعتمد علی اهلل ابواهقاسم محّمد بن معتضد هخمی اندهسی )د�4٨٨(�

که در زمان حیاتش، به قصد مدیحه سـرایی  گرد آمدند  کنار قبرش دسـته ای از شـاعران 

بـا قصیده هـای  پـس  ایشـان مـی داد.  بـه  گسـترده  و  فـراوان  او صله هـای  و  نـزدش می آمدنـد 

کنار قبرش می خواندند و بر او می گریسـتند. از جملۀ ایشـان،  بلند، او را سـوگ سـروده، آن را 

کـه ایـن بیـت از آن اسـت: ی را بـا قصیـده ای مرثیـه سـرود  ابوبحـر بـود کـه و

فروتنانه به سوی این تربت نزد تو آمدم و قبرت را جایگاه خواندن این شعر نمودم.

آن غلتانیــد  بــر  را  و خــود  بوســید  را  قبــر  ک  یافــت، خــا فراغــت  آن  از خوانــدن   چــون 

کــه را حضور داشــت، به گریســتن واداشــت. )شــذرات  ک مالیــد. پــس هــر  و رخســارش را بــه خــا

هب: ٣٩٠/٣ ]5/٣٨٨[(
ّ

الذ
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٣٧� نصر بن ابراهیم مقدسی )د�4٩٠(�

گشـت  کـه بـزرِگ شـافعیان بـود، در دمشـق درگذشـت و در بـاب الّصغیـر مدفـون  ی   و

ی در  کنـار قبـر و کـه دعـا  گویـد: »از بـزرگان شـنیدیم  ی  یارتـگاه اسـت. نـوو و قبـرش آشـکار و ز

هـب: ٣/٣٩6 ]5/٣٩٧[(
ّ

روز شـنبه مسـتجاب اسـت.« )شـذرات الذ

٣٨� ابواهحسن علی بن حسن مصری، بقیه شابعیان )د�4٩٢(�

ابن انماطی گوید: »قبرش در قرافه است و آن را چنین شناسند که دعا نزد آن مستجاب 

هب: ٣٩٩/٣ ]5/4٠٢[(
ّ

است.« )شذرات الذ

٣٩� علی بن اسماعیل بن محّمد )د�55٩(�

کـه بـدان تبـّرک جوینـد و دعـا  ی در فـاس قـرار دارد و از جملـۀ مزارهـای آن اسـت  قبـر و

کنـار آن مسـتجاب اسـت. ایـن سـخن از آِن سـاحلی اسـت. در نیـل اإلبتهـاج )ص١٩٨( آمـده 

کـرده ام.« یـارت  ی را بارهـا در فـاس ز اسـت: »قبـر و

4٠� خضر بن نصر اربلی، بقیه شابعی )د�56٧/56٩(�

ی را  گویـد: »قبـر و ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: ٢٨٧/١٢ ]٣5٣/١٢[( بـه نقـل از وفیـات األعیـان 

ی آورده، از آن  کـه مـردم بـه قبـرش رو کـرده و دیـده ام  یـارت  یـارت نماینـد و مـن بارهـا آن را ز ز
تبـّرک می جوینـد.«1

4١� نوراهّدین محمود بن زنگی )د�56٩(�

یارتـگاه اسـت و  ی در دمشـق ز گویـد: »قبـر و ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: ١٢/٢٨4 ]٣5٠/١٢[( 

کـه هـر رهگـذری از آن تبـّرک  ک و خوش بـو دارد  گـرد ضریحـش حلقـه زننـد و مـزاری پـا مـردم 

جویـد و آن را قبـر نورالّدیـن شـهید خواننـد.«

ی مستجاب  کنار قبر  و که دعا  گوید: »روایت شده  هب )4/٢٣١ ]6/٣٨٢[( 
ّ

در شذرات الذ

1. این عبارت در مقایسه با آن چه در وفیات األعیان )١٨٩/١ ]٢٣٨/٢[( آمده، افزونی و دگرگونی دارد.
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یش پیامبر؟ص؟ دفن شده است؛ پس سزاوار است  است و گویند که همراه او، سه تار موی از ر

یارت عضوی از رسول خدا؟ص؟ را نماید.« کند، قصد ز یارت  که او را ز هر 

4٢� قاسم بن بیرۀ شاطبی )د�5٩٠(�

یارتـش روند.  ی در قرافـه دفـن شـد و قبـرش مشـهور و معـروف اسـت و مـردم بـه قصـد ز »و

بـه مـن  ی  کنـار قبـر و بـود،  از شـاطبیان  کـه  یارانـم  از  کـرده ام و یکـی  یـارت  را ز مـن بارهـا آن 

کنـد و از  ی دیـده ام.‹ خدایـش رحمـت  کنـار قبـر و گفت:›برکـت دعـای بـه اجابـت رسـیده را 

او خشنود باشد!« این سخن در طبقات القّراء )٢٣/٣ ]٢٢/٢[( آمده است.

4٣� احمد بن جعفر خزرجی ابوعّباس سبتی )د�6٠١(�

گزیـــده بـــود و در همـــان جـــا  کـــش ســـکونت  ی در مرا گویـــد:[»و ـــِف نیـــل اإلبتهـــاج 
ّ
 ]مؤل

یارتـــش رونـــد و دعـــا  یارتـــگاه اســـت و مـــردم بســـیار بـــه ز درگذشـــت. قبـــرش شناخته شـــده و ز

یـــارت نمـــوده ام  کـــه بـــه شـــمار درنیایـــد، او را ز  کنـــار مـــزارش آزمـــوده اســـت. چندیـــن بـــار 

ــه اســـت:›در یـــک روز،  گفتـ ــلمانی در ســـخنی  ــوده ام. ابن خطیـــب سـ ــا آزمـ و برکتـــش را بارهـ

گـــردد و در برخـــی از روزهـــا، بـــه هـــزار دینـــار  هشـــتصد مثقـــال طـــالی خالـــص بـــه ایـــن مـــزار وارد 

مـــردم همـــان  از  ی  پیرامـــون و گردآمـــده  نیـــاز حاجت منـــداِن  َصـــرف  آن  کـــه همـــۀ   رســـد 

گردد.‹« سرزمین 

کـه تـا ایـن زمـان نیـز همـواره  گویـد: »گویـم  همـو پـس از سـخنی ُپـردرازا در بـارۀ ایـن مـزار 

گردآینـد و نیازهایشـان بـرآورده شـود.  حـال بـر همـان منـوال بـوده و مـردم در بارگاهـش بسـیار 

کـرده و برکتـش را در  یـارت نمـوده و افـزون بـر سـی شـب در آن بیتوتـه  بیـش از پانصـد بـار آن را ز

ی توّسـل جسـت و حاجتـش  کـه بـه و کارهـا دیـده ام.« آن گاه، داسـتان مـردی یهـودی را آورده 

گشـت. بـرآورده 

بنگرید به: نیل اإلبتهاج: ص6٢�
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44� محّمد بن احمد حنبلی ابوعمرو1 مقدسی )د�6٠٧(�

از صالحـان همـان شـب در  او دفـن شـد، یکـی  رونـد. چـون  ی  قبـر و یـارت  ز بـه  مـردم 

گویـی  کنـد،  یـارت  کـس ابوعمـرو را در شـب جمعـه ز کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »هـر  خـواب دیـد 

یـد!«  ی درآور بـه مـزار و از رسـیدن  کفش هـای خویـش را پیـش  یـارت نمـوده؛ پـس  کعبـه را ز

)]56/٧[  ٣٠/5 هـب: 
ّ

الذ )شـذرات 

45� سیف اهّدین ابواهحسن قمیری )د�65٣(�

هـب: 
ّ

کنـار قبـرش بـه اسـتجابت رسـد. )شـذرات الذ ی در نابلـس مدفـون اسـت و دعـا  و

)]45٠/٧[  ١6١/5

46� اسحاق بن یحیی ابوابراهیم اعرج )د�6٨٣(�

کنار قبرش مستجاب است. )نیل اإلبتهاج: ص١٠٠( او در فاس درگذشت و دعا 

4٧� شیخ احمد بن علی بدوی )د�6٧5(�

کراماتــش مشــهور اســت  ــر قبــرش بارگاهــی ســاختند و  گشــت و ب ــن  ــا2 دف ی در طندت  و

هب: ٣46/5 ]٧/6٠5[(
ّ

و برایش بسیار نذر نمایند. )شذرات الذ

کی )د�٧٣٠(� 4٨� شیخ حسین جا

گردد. )لواقح األنوار فی طبقات  یارت  قبرش آشـکار اسـت و هر شـب و صبح چهارشـنبه ز

األخیار: ٢/٢(

4٩� شیخ احمد بن علوان�

کسـانی از نسـل  کـه  ی آن اسـت  کرامت هـای و گویـد: »از  یافعـی )مـرآة الجنـان: 4/٣5٧( 

ی را رد می نمودنـد، در سـختی ها بـه قبـرش پنـاه می جسـتند و از بیـم سـلطان  کـه و فقیهانـی 

1. در اصل مأخذ: ابوعمر. )غ.(

گویند. )غ.( که امروز آن را طنطا  2. شهری است در مصر 
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ی، در قصیده ای  ی پناهنده می شـدند. به همین مطلب و برخی از افتخارات سـتودۀ و به و

ی پنـج بیـت از آن قصیـده را آورده اسـت. کـرده ام.« سـپس و اشـاره 

5٠� ابوعلی بن بیان�

یخ بغداد: 4٢٧/١4( یارت قبرش تبّرک می جویند. )تار مردم منطقۀ دیر عاقول به ز

5١� ابوعبداهلل قرشی اندهسی�

)شـذرات  قبـرش می رونـد.  یـارت  ز بـه قصـد  مـردم  و  المقـدس درگذشـت  بیـت  ی در  و

)]556/6[  ٣4٢/4 هـب: 
ّ

الذ

5٢� شیخ ابوبکر بن عبداهلل عیدروس باعلوی )د�٩١4(�

 او در عـدن درگذشـت و قبـرش در آن جـا از آفتـاِب نورافشـان شـناخته شـده تر اسـت 

ی و تبّرک جستن از او روان می گردند. یارت و و مردم از جای های دور به قصد ز

کـه ایشـان را هفـت روز پیاپـی  کـه مـردم زبیـد معتقدنـد هـر  هفـت َتـن در تریـم1 هسـتند 

یـارت کنـد، حاجتـش بـرآورده گـردد. شـیخ علـی بـن ابی بکـر در سـتایش آنان سـروده اسـت: ز
گنجینۀ اندک مایگانند: که ذخیرۀ زائران و  در باب سهام، هفت تن از مشایخ مدفونند 

یونس، ابراهیم، مرزوق، جبرتی، افلح، مّیاد، و موال ابن الّرضا.

زیارتشـــان مایـــۀ دســـتیابی بـــه هـــر حاجـــت اســـت و زائرانشـــان در بهشـــت جـــاودان جـــای 

خواهنـــد داشـــت.

که خورشیدهای هدایتند. در تریم و در میدانگاه بّشار نیز هزاران تن از اینان مدفونند 

کــه  کــه زیــارت هــر یــک از ایشــان بــرای بــه دســت آوردن هــر چــه  بــه درســتی ثابــت شــده اســت 

خواهــی و دفــع ]ســختی ها[ فراهــم می آیــد.

کــه در زیارتــگاه بّشــار نیــز حــّل هــر دشــواری را  گفــت  گوینــد پادزهــر بغــداد آزمــوده شــده، بایــد  گــر  ا

تــوان یافــت.

هب: ٨/64 ]٩١/١٠[(
ّ

)الّنور الّسافر: ص٨٠ و ٨١ ]ص٧6[؛ شذرات الذ

1. حضرموت دو شهر دارد: یکی همین تریم و دیگری شبام. بنگرید به: معجم البلدان: ٢٨/٢ )غ.(
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ــان  ــه بیـ ــر آن چـ ــد برابـ یـــخ، چنـ ــای تار کتاب هـ ــرح حال نامه ها و  ــا و شـ در فرهنگ نامه هـ

کـــه مـــا بـــه رعایـــت اختصـــار، بـــه  یارتشـــان رونـــد، یـــاد شـــده  کـــه مـــردم بـــه ز گشـــت، از قبرهایـــی 

کردیـــم. همیـــن مقـــدار بســـنده 

نهایت سخن در بارۀ زیارت قبرها

ایـن اندکـی بـود از بسـیار در بـارۀ رفتـار نسـل های مسـلمانان از روزگاران نخسـت، یعنـی 

یارت قبر  دوران صحابۀ نخسـتین و تابعین نیک پی ایشـان، تا عصرهای پیاپی پسـین، در ز

پیامبر بزرگوارشـان؟ص؟ و مرقدهای پیشـوایان و اولیا و صالحان و دانشـوران؛ و بار سـفر بسـتن 

بـه سـوی آن هـا و توّسـل و شـفاعت جسـتن از آن هـا. در میـان ایـن زائـران، دانشـوراِن برجسـته 

کـه نقـل  گـردد؛ افـزون بـر آن  کـه در هـر یـک از مذهب هـا، بدانـان اقتـدا  و پیشـوایانی بوده انـد 

کـه ایـن رفتارهـا را بـا نقـل آن هـا بـه  کننـدگان ایـن سـخنان نیـز دانشـوران و راهبرانـی بوده انـد 

عنـوان فضیلـت آن دفـن شـدگان و صاحبـان آن بارگاه هـا، پذیرفته انـد. در سـده های دراز، 

فرقه هـای مسـلمانان بـر همیـن شـیوه هم داسـتان بوده انـد و ایـن نشـانگر اجمـاع طبقه هـای 

کـه ایـن عمـل، سـّنتی درخـوِر  کارهـا اسـت و نیـز آن  اّمـت اسـالم بـر نیکـو شـمردن همـۀ ایـن 

ی اسـت. پیـرو

گــوش فرادهیــد،  گاه بــه آن چــه برایتــان برخواندیــم، نیــک  گرامــی! هــر  شــما خواننــدگان 

ــد،  ی می رقصن ــف و ک ــوت و  ــه س ــه ب ک ــی  ــون قصیم ــانی چ کس ــه و  ــار ابن تیمّی گفت ــرای  ــا ب آی

در  کــه  را  کارهایــی  آیــا مســلمانان نخســتین،  و درســتی می یابیــد؟  راســتی  از  جایگاهــی 

بــه خــدای  بــا آن  بــاز  کفرآمیــز می شــمردند و  کاری  بارگاه هــای مــردگان انجــام می دادنــد، 

تعالــی تقــّرب می جســتند؟ حاشــا! مــا همــۀ فرقه هــای مســلمانان، بــه طــور عمــوم، را بــا چنیــن 

یم. افترای زشتی مّتهم نمی ساز

کــه چنیــن  کارهــا را تنهــا ویــژۀ شــیعیان می یابیــد؟ بــه خــدا ســوگند  آیــا هیــچ یــک از ایــن 

کــه  کنــار قبرهــا انجــام می دهنــد _ و ایــن مــرد اّدعــا نمــوده  کــه شــیعیان  کارهایــی  نیســت! آیــا 
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نشــانگر غلــّو و خــدا شــمردن علــی و فرزنــدان او اســت _ چیــزی اســت جــز همــان کارهــای اهــل 

کنــار آن مزارهــا از روزگار صحابــه تــا  کــه  کــه پیشــاپیش آنــان، امامانشــان قــرار دارنــد _  ســّنت _ 

کــه دربردارنــدۀ فضیلت هــای  یــارت  ز الفــاظ  قبیــل چینــش  از  انجــام می داده انــد؛  امــروز 

کنــار  گــزاردن در آن مــکان، ختــم قــرآن  ی، نمــاز  کنــار قبــر و یــارت شــده اســت، دعــا  شــخص ز

ــت  ــدن حاج ــرآورده ش ــای ب ی، تقاض ــتن از و ــفاعت جس ــل و ش ــه او، توّس ــدای آن ب ی و اه  و

ک ســایی یــا   از خــدای تعالــی بــه واســطۀ او، تبــّرک جســتن بــه او بــا دربرگرفتــن قبــر یــا خا

کــه مقتضــای حرمــت او و مقــام بــزرگ او اســت؟  ی بــه هــر شــیوه  بوســه زدن، و بــزرگ داشــتن و

گمراهــی و غلــّو  کارهــا بدعــت و  یاهــای ابن تیمّیــه و پیروانــش درســت باشــد و ایــن  گــر رؤ  ا

گــردد، پــس  و خداشــماری بــه شــمار آیــد و انجــام دهنــدۀ آن بیــرون از رشــتۀ اســالم محســوب 

کنون، گرونده ای به اسالم باقی نمی ماند! دیگر جز ابن تیمّیه و هم فکرانش از آغاز اسالم تا

کننـد و بـه روشـنی  کـه نـزد سـخنی دیگـر از قصیمـی درنـگ  کنـون بـر خواننـدگان اسـت  ا

کـه هرگـز در ایـن موضوعـات مهـم، میـان شـیعه و مذهب هـای چهارگانـه اختالفـی  یابنـد  در

نیست و این موضوع از موارد توافق همۀ اّمت اسالمی است؛ اّما نویسندگان سخنان باطل، 

کینـه و دشـمنی را ضـّد شـیعیان برافروخته انـد  خشمشـان بـر شـیعیان بـه جـوش آمـده و آتـش 

کنـده، و میـان  را پرا گیـن، سـخن وحدت بخـش را شکسـته، مسـلمانان  بـا قلم هـای زهرآ و 

کـه خداونـد بـر دل هاشـان ُمهـر نهـاده و هواهـای خویـش را پیـروی  آنـان اختـالف افکنده انـد. »ایناننـد 

کرده انـد.« ]محّمـد/١6[

مـه 
ّ

کـه در الّصـراع بیـن اإلسـالم و الوثنیـه )64٨/٢( سـخن عال آن سـخن قصیمـی ایـن اسـت 

کـرده: گونـه نقـل  ی، بدیـن  امیـن را از یـک قصیـدۀ و
ــه ســوی خــدا فــراز مــی رود و در جایــی جــز  ــار ایــن قبــر ب کن کــه دعــا در  جــای شــگفتی نیســت 

ــرود. ــراز ن آن، ف

گفته اسـت: »نزد همۀ مسـلمانان، با اختالف مذهب ها و طریقه هاشـان، این  و سـپس 

کفـر آشـکار اسـت؛ و مـا از ایـن به خـود وانهادگـی بـه  (298(گفتـار از سـخنان ارتدادآمیـز و نشـانگر 
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خداوند پناه می بریم! پیش از آن بیت، این ابیات قرار دارد:
نیز نماز نزد قبرها برای تبّرک جســتن به صاحبانشــان، کاری زشــت نیست.

گران سنگ پیامبر و الگوی رهپویانند، که یادگار  امامان از نسل هاشم 

کنار قبرهای ما همانند نماز در مسجد است.‹ گفته اند: ›فضیلت نماز 

گــر در پــی هدایتــی، از هدایــت ایشــان  کرده  انــد. پــس ا ایــن را راویــان ثقــه از ایشــان روایــت 

ــن! ک ــروی  پی

بــه تحقیــق، شــرافت هــر مــکان برگرفتــه از جای گیرنــده در آن اســت و هیــچ خردمنــدی در ایــن 

تردید نــدارد.

عبــادت پروردگارمــان در چنیــن جای هایــی، بهتــر از عبــادت در غیــر آن اســت. پــس بدیــن 

کــن! مکان هــا روی 

کنار این مکان ها به نیازهامان از خداوند دست یابیم. که در  همچنین بیش تر امید می رود 

کــه  کننــده در آن جــا امیــد بــرکات مــی رود. این هــا، برکت هــای آن شــخصی اســت  بــرای دعــا 

در ضریــح خفتــه اســت.

ــه ســوی خــدا فــراز مــی رود و در جایــی جــز  ــار ایــن قبــر ب کن کــه دعــا در  جــای شــگفتی نیســت 

آن، فــراز نــرود.«

گونۀ زشـت، منافی با دین  گفته اسـت: »بیشـینۀ این قصیده از همین  سـپس قصیمی 

ی )همـان: 21/٢( اعتقـاد بـه شـفا یافتـن و اجابـت  اسـالم و دیگـر دین هـای االهـی اسـت.« نیـز و

کنـار قبـر حسـین؟ع؟ نوادۀ پیامبر، را از آفت های شـیعه شـمرده اسـت! دعـا 
که از دهانشان بیرون می آید؛ جز دروغ نمی گویند.« ]کهف/5[ »بزرگ سخنی است 

٧. نگاهی کاوشگرانه به حدیث

گفته اند  که ناسـنجیده سـخن می گویند، در بارۀ احادیث شـیعه فراوان سـخن  کسـانی 

و هـر یـک از ایشـان شـیوه ای بـرای تخریـب برگزیده، عیبی را نشـخوار می کند. ایـن را بینی که 

اسـت.1  غائـب  امـام  بـه  یافتـه  نسـبت  و  جعلـی  رقعه هایـی  شـیعه  حدیث هـای  دارد  اّدعـا 

کتاب: ص٢٧٧-٢٨5� 1. بنگرید به: همین 
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دیگـری نیـز آن را دروغ هـای سـاختگی و نسـبت داده شـده بـه امـام باقر و امام صادق به شـمار 

مـی آورد.1 نـه ایـن بـه عاقبـت افتـرای خویـش اعتنـا دارد و نـه آن از آشـکار شـدن زشـتی های 

کـه بـه  ک آمـده  پنهـان خویـش پـروا مـی ورزد! در دنبالـۀ اینـان، مـردی بـس دروغ پـرداز و بی بـا

گرفتـه و در زشـت گفتاری مبالغـه نمـوده و سـخنان بسـیار  حدیث هـای شـیعه سـخت ایـراد 

ی عبداهلل قصیمی است. که و شگفت بر زبان رانده؛ هال 

شـیعیان  میـان  در  راسـتی  »بـه  گویـد:   2)٨5/١ الوثنیـه:  و  اإلسـالم  بیـن  )الّصـراع  قصیمـی 

و هواپرسـتان، دروغگویـان بسـیارند؛ یـا بـه طمـع دنیـا و تقـّرب جسـتن بـه دنیـاداران، و یـا برای 

بدخواهـی و توطئـه در بـارۀ حدیـث و سـّنت و کینـه وری به اهل آن! اّما دانشـوران سـّنت، این 

یـان حدیـث از اهـل سـّنت،  کامـل افشـا نموده انـد ... در میـان راو را آشـکار سـاخته و بـا بیـان 

کـه او را بـه طمـع دنیـا یا تقّرب به دنیـاداران و یا یاورِی هواپرسـتی و عقیده های  کسـی نیسـت 

باطـِل و فاسـد، بـه سـاختن حدیـث یـا دروغ پـردازی مّتهم نموده باشـند. آری؛ در میان ایشـان 

یـا  و  افـزون شـده  یـا فراموشی شـان  گشـته  ی حافظه شـان ضعیـف  نیـرو کـه  کسـانی هسـتند 

کتاب هـای  فـان شـرح حال نامه ها و 
ّ
یـان حیله پـرداز ضعیـف را خورده انـد؛ اّمـا مؤل فریـب راو

جرح و تعدیل، همۀ این انواع را تبیین نموده اند.«

حّجـت،  بـدون  بی دلیـل  اّدعاهـای  ایـن  کـه  کننـد  گمـان  پژوهنـدگان  شـاید  پاسـخ: 

کـه آن چـه بـر قلم هـای مـزدور در روزگار مـا  ارتباطـی بـا راسـتی و حقانیـت دارد؛ غافـل از ایـن 

چیـره شـده، بهتـان و دروغ اسـت و ]متأسـفانه امـروزه[ مـدار پیشـرفت و ترّقـی اّمت ها در پهنۀ 

 زمیـن، ناراسـتی و بیدادگـری اسـت و محـور سیاسـت دنیـا در همـۀ شـش جهـت آن، دروغ 

اندیشـه ها  و  مکاتـب  دربـارۀ  تبلیغـات  از  بسـیاری  و  اسـت  حق پوشـی  و  گزافه گویـی   و 

نیرنـگ  و  فریـب  انـواع  بـا  کـه  و سـخنانی بی محتـوا هسـتند  زورگویـی  اعتقـادات، ِصـرف  و 

کـه  کنـده گشـته اند  پوشـش داده شـده اند. در ایـن میـان، گروه هایـی در میـان همـۀ جوامـع پرا

گون از نویسندگان پیشین و پسین اهل سّنت توانند یافت. گونا کتاب های  1. پژوهندگان این سخن را در 

کتاب )ص٢٨٨-٣٠٩( گذشت. کتاب، در همین  2. خالصۀ سخن در بارۀ این 
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کـردن  گمـراه  گفتـار دروغ و  بـه خواسته هاشـان از دنیـای پـرزرق و بـرق جـز بـا سـخن باطـل و 

گـر نبـود ایـن  گمراهه هـا دسـت نمی یابنـد. ا کژراهه هـا و  مـردم درس ناخوانـده و راندنشـان بـه 

کـه نـزد او نگهبانـی  تهدیـد خـدای سـبحان بـرای بندگانـش: »هیـچ سـخنی بـر زبـان نیـاورد، مگـر آن 

کتـاب خداونـد بـرای هـر دروغ پـرداز  گـر نبـود هشـدار نـازل شـده در  آمـاده اسـت.« ]ق/١٨[ و نیـز ا

کـه بیـش از  گناه پیشـه، هیـچ یـک از ایـن دروغ پـردازان فریبـکار مجـال نمی یافـت  بهتان سـاز 

کنـون نیـاورده اسـت. هـر یـک از ایـن افـراد، از خرافـه  کـه تا گویـد یـا سـخنی بیـاورد   ایـن دروغ 

و ُحجینه1 دروغ پردازتر است!

گاه  کـه خواننـدگان را بـه حقیقـت این موضـوع آ یـم ]و الزم اسـت[  پـس اینـک در نظـر دار

یـان حدیـث اهـل سـّنت و این که کسـی  کنیـم و از واقعّیـت پنهـان آن چـه ایـن مـرد در بـارۀ راو

گروهـی  یـم. پـس  در میانشـان بـه حدیث سـازی و دروغ پـردازی مّتهـم نیسـت و ...، پـرده بردار

کار مّتهـم هسـتند، بلکـه بـه حدیث سـازی و دروغ پـردازی  کـه نـه تنهـا بـه ایـن  را یـاد می کنیـم 

قـرار  پژوهشـگران  ی  رو پیـش  را  شـده  سـاخته  حدیث هـای  از  پـاره ای  و  شـده اند؛  شـناخته 

که جز برای طمع در دنیا و تقّرب به دنیاداران و یا یاوری هواپرسـتان و عقیده های  می دهیم 

گونـۀ ملمـوس  باطـِل راه یافتـه در دیـن، سـاخته نشـده اند. بدیـن سـان، مـا پژوهنـدگان را بـه 

گناه پیشـۀ خیانتـکار بـه مقـام قدسـی رسـول خدا و سـّنت  کـه ایـن دسـت های  گاهانیـم  می آ

کـرده و چـه دروغ هایـی را بـه ایشـان بسـته اند؛ و حقیقـت برایشـان  ی چـه چیزهایـی را جعـل  و

گـر از هـوای نفـس  آشـکارا روشـن می گـردد، و قضـاوت ]درسـت و[ نهایـی بـا ایشـان اسـت، ا

گمراه نشوند. ی نکنند و از راه خداوند  پیرو

که در َمثل عرب، سمبل دروغ پردازی اند. )م.( 1. دو شخصّیت 
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)الف(
ی بسـیار دروغ پرداز بـوده و حدیـِث دروغ بـه  ١. ابـان/ ابـاء بـن جعفـر ابوسـعید بصـری. و

که  رسـول خدا؟ص؟ نسـبت می داده اسـت. بیش از سـیصد حدیث به ابوحنیفه نسـبت داده 

او هرگـز روایـت ننمـوده اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ١٠/١ ]١٧/١[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص١٢٠ ]ص٨4[؛ 

لـئ المصنوعـه: ١٣/٢ ]٢٣/٢[(
ّ

الل

)د.١٣٨(.  بصـری  ابواسـماعیل  عبدالقیـس،  هم پیمـان  ابوعّیـاش،  فیـروز  بـن  ابـان   .٢

گـر ابن ابی عّیـاش سـازندۀ حدیـث نبـوده باشـد، ردا و دسـتارم صدقـۀ فقیـران  گویـد: »ا ُشـعبه 

ی روا نیسـت؛ زیرا بـر رسـول خدا؟ص؟ دروغ می بندد.« گویـد: »دسـت شسـتن از و باشـد.« همـو 

ابـان  حدیث هـای  از  نسـخه ای  کـه  معیـن  بـن  یحیـی  بـه  حنبلیـان،  پیشـوای  احمـد، 

کـه می دانـی ابـان بسـیار دروغ پرداز اسـت؟« گفـت: »ایـن را می نویسـی؛ حـال آن  می نوشـت، 

کـه از ابـان روایـت نمایـد.«  کنـد، بهتـر از آن اسـت  گـر مـرد زنـا  گویـد: »هرآینـه ا نیـز ُشـعبه 

کـه  گـر از بـول ُاالغـم بنوشـم، برایـم دوست داشـتنی تر از آن اسـت  گفتـه اسـت: »هرآینـه ا همـو 

ی بیـش از ١5٠٠ حدیـث از انـس روایـت  کـه و گفـت.‹ چـه بسـا  بگویم:›ابـان برایـم حدیـث 

که بسیاری از آن ها پایه ندارد.« )تهذیب الّتهذیب: ٩٩/١ ]١/٨6[( نموده 

٣. ابراهیم بن ابی حّیه. وی بسیار دروغ پرداز بوده است. )تذکرة الموضوعات: ص٣٠ ]ص٢٢[(

)301)
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ــیار دروغ پرداز و  ــردی بس ــجعی و م ــین اش ــث )د.٢٣4(. او همنش ــن ابی لی ــم ب 4. ابراهی

یــخ بغــداد: ١٩6/6؛  حدیث ســاز بــود و حدیثــش ]نــزد دانشــمندان[ مــردود شــناخته می شــد. )تار

میــزان اإلعتــدال: ٢٧/١ ]١/54[(

5. ابراهیم بن ابی یحیی ابواسـحاق مدنی )د.١٨4(. وی بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز 

بوده و نسـائی او را از بسـیار دروغ پردازهایی که به نسـبت دادن حدیث دروغین به رسـول خدا 

دانسـته اسـت. )تاریخ بغداد: ١6٨/١٣؛ خالصة تذهیب تهذیب الکمال: ص١٨ ]١/54[(

)میـزان  اسـت.  بـود، حدیـث  می سـاخته  نابینـا  کـه  ی  احمـد حّرانـی. و بـن  ابراهیـم   .6

)]١٧/١[  ١٠/١ اإلعتـدال: 

ی از حدیث سـازان بـوده و ابن جـوزی از او  ٧. ابراهیـم بـن احمـد عجلـی )د.٣٣٣(. و

گفته اسـت: »حدیث می سـاخت و رسـوا شـد.« )میزان اإلعتدال: ١٠/١ ]١٧/١[؛ لسـان  یاد نموده و 

المیـزان: ٢٧/١ ]١/١4[(

ی بسـیار دروغ پرداز بـوده اسـت. )تذکـرة  ٨ . ابراهیـم بـن اسـحاق بـن عیسـی بغـدادی. و

الموضوعات: ص٧٨ ]ص55[(

٩. ابراهیـم بـن بـراء انصـاری )د.٢٢5/٢٢4(. او نـوادۀ انـس بن مالک و بسـیار دروغ پرداز 

ی جـز بـرای  کـردن از و بـوده و حدیـث می سـاخته و بـه افـراد ثقـه نسـبت مـی داده اسـت و یـاد 

ی  بدگویـی از او روا نباشـد. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: ٢55/١[ گوید: »حدیث های و

سـاختگی اسـت.« )میـزان اإلعتـدال: ١٢/١ و ٢6 ]٢١/١[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص٨٧ ]ص6١[(

کـه در بغـداد سـکنا داشـته، حدیـث  ١٠. ابراهیـم بـن بکـر شـیبانی ابواسـحاق اعـور. او 

یـخ بغـداد: 46/6؛ لسـان المیـزان: 4٠/١ ]٢٨/١[( می سـاخته و نیـز حدیـث می دزدیـده اسـت. )تار

ک. او هـم روزگار ِترِمـذی و بسـیار دروغ پرداز بـوده و خـود،  ١١. ابراهیـم بـن حـّوات سـّما

کـه سـاخته ام.« )میـزان اإلعتـدال: ١/٣6 ]٧٧/١[( گفتـه اسـت: »چـه بسـا حدیث هـا 
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بــوده  ناپذیرفتنــی  ی  و حدیــث  بصــری.  عجلــی  ابواســحاق  ّیــا  زکر بــن  ابراهیــم   .١٢ 

کــرده اســت.  و حدیث هــای باطــل می ســاخت و حدیث هــای ســاختگی از مالــک نقــل 

)میــزان اإلعتــدال: ١/١6 ]٣١/١[(

کــه بــه خــدا  ی فــردی بســیار دروغ پرداز و پلیــد بــوده  ١٣. ابراهیــم بــن صرمــۀ انصــاری. و

یخ بغداد: ١٠4/6؛ میزان اإلعتدال: ١٩/١ ]٣٨/١[( و رسولش دروغ می بسته است. )تار

کـه حدیـث  ١4. ابراهیـم بـن عبـداهلل بـن خالـد مّصیصـی. مـردی بسـیار دروغ پرداز بـود 

می دزدیـد و احادیثـش سـاختگی اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ٢٠/١ ]4٠/١[(

١5. ابراهیـم بـن عبـداهلل سـفرقع )د.٣6١(. بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بـود. )میـزان 

اإلعتـدال: ٢١/١ ]4٢/١[؛ لسـان المیـزان: ١/٧4 ]6٧/١[(

١6. ابراهیـم بـن عبـداهلل مخّرمـی )د.٣٠4(. ثقـه نبـود و از افـراد ثقـه حدیث هـای باطـل 

روایت می کرد. )میزان اإلعتدال: ٢٠/١ ]4١/١[(

بسی حدیث سـاز  و  بسـیار دروغ پرداز  صنعانـی.  هّمـام  بـن  عبـداهلل  بـن  ابراهیـم   .١٧

لـئ المصنوعـه: ١٩٠/٢ 
ّ

بـود. )میـزان اإلعتـدال: ٢١/١ ]4٢/١[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص١١٣ ]ص6٣[؛ الل

)]١٣6/٢[

گزارش هـای خویـش دروغ می سـاخت و از  ١٨. ابراهیـم بـن علـی آمـدی )د.5٧5(. در 

نـزد خـود جعـل می نمـود؛ و فقیهـی فاضل بود. )میـزان اإلعتدال: ٢4/١ ]5٠/١[؛ لسـان المیزان: ١/٨6 

)]٨١/١[

١٩. ابراهیـم بـن فضـل اصفهانـی ابومنصـور1 بـار )د.5٣٠(. یکی از حافظان بود که بسـیار 

می نمـود  روایـت  حفـظ  از  خویـش  سـند  بـا  ایسـتاده،  اصفهـان  بـازار  در  و  می سـاخت  دروغ 

کـه بـا سـندهای  گویـد: »او را در بـازار دیـدم  و در همـان حـال، حدیـث می سـاخت. معمـر 

هب، کنیۀ او ابونصر آمده است. )غ.(
ّ

که شرح حال وی را آورده اند، جز شذرات الذ 1.در همۀ مأخذهایی 

)304)

211/5



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 316

ی بـه دّقـت نگریسـتم   کتاب هـای صحیـح، حدیث هـای نادرسـت روایـت می کـرد. مـن در و

ی تجّسـم یافته اسـت.« )میزان اإلعتـدال: ٢5/١ ]5٢/١[؛  کـه شـیطان در چهرۀ و و گمـان می بـردم 

هب: ٩5/4 ]١55/6[؛ لسـان المیزان: ٨٩/١ ]١/٨5[(
ّ

شـذرات الذ

٢٠. ابراهیـم بـن مجّشـر ابواسـحاق بغـدادی )د.٢54(. فضـل بـن سـهل او را دروغ پـرداز 

ی حدیـث می دزدیـد.«  دانسـته و ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: ٢٧4/١[ گفتـه اسـت: »و

یخ بغداد: ١٨5/6( )تار

٢١. ابراهیم بن محّمد عکاشی. فردی بسیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: ٢٩/١ ]6٢/١[(

ی حدیـث می سـاخته اسـت.« )میـزان  گویـد: »و بیـدی. َازدی  ٢٢. ابراهیـم بـن منقـوش َز

لـئ المصنوعـه: ١/١65 ]٣١٨/١[(
ّ

اإلعتـدال: ٣١/١ ]6٧/١[(؛ الل

٢٣. ابراهیم مهاجر مدنی. او بسـیار دروغ پرداز بود. )تذکرة الموضوعات: ص١٨ ]ص١٣[(

ی حدیـث  گویـد: »و ـی ابواسـحاق بصـری )د.٢٠٨(. َازدی 
ّ
ُابل ٢4. ابراهیـم بـن مهـدی 

تهذیـب  تذهیـب  ]6٨/١[؛خالصـة   ٣٢/١ اإلعتـدال:  )میـزان  بـود.«  کار مشـهور  بدیـن  و  می سـاخت 

)]١4٧/١[  ١٧٠/١ الّتهذیـب:  تهذیـب  ]5٧/١[؛  ص٢٩  الکمـال: 

ب. او بصـری و بسـیار دروغ پرداز بود. )تهذیـب الّتهذیب: ١/١٧5 
ّ

٢5. ابراهیـم بـن نافـع جـال

]١5٢/١[؛ لسان المیزان: ١١٧/١ ]١١٨/١[(

٢6. ابراهیــم بــن هدبــه ابوهدبــۀ بصــری. بســیار دروغ پرداز و پلیــد بــود و روایت هــای 

باطــل نقــل می نمــود و حدیث هــای ســاختگی بــه انــس نســبت مــی داد. در بصــره بــه رّقاصــی 

می رقصیــد برایشــان  و  می نمودنــد  دعــوت  عروســی  مجلس هــای  بــه  را  او  و   می پرداخــت 

یــخ بغــداد: ٢٠١/6؛ میــزان اإلعتــدال:  ــا ســال ٢٠٠ زنــده بــوده اســت. )تار  و شــراب نیــز می نوشــید. ت

 ١٠٢ و   5٨/٢ المصنوعــه:  لــئ 
ّ

الل 5١[؛  و  ]ص4٩   ٧٣ و   6٩ ص  الموضوعــات:  تذکــرة  ]٧١/١[؛   ٣٣/١ 

و ٢٣٣ و ٢45 ]١٠٣/٢ و ١٨6 و 4٣٧ و 46٣[؛ لسان المیزان: ١٢٠/١(
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نوشـــتن  قابـــل  حدیثـــش  و  نبـــود  ثقـــه  کوفـــی.  شـــیبانی  هراســـۀ  بـــن  ابراهیـــم   .٢٧

بـــود. )لســـان المیـــزان: ١٢١/١  نیســـت و خـــود ]نـــزد دانشـــمندان[ مـــردود و بســـیار دروغ پرداز 

کتـــاب الضعفـــاء والمتروکیـــن للنســـائی: ص 41؛ الضعفـــاء الکبیـــر: یـــخ الکبیـــر: 333/1؛   ]١٢٣/١[؛ ]التار

 69/1؛ الجـــرح و التعدیـــل: 143/2؛ الکامـــل فـــی ضعفـــاء الرجـــال: 244/1؛ موضـــع اوهـــام الجمـــع والتفریـــق: 

)]386/1

یـخ مدینـة دمشـق:  ٢٨. ابراهیـم بـن هشـام غّسـانی )د.٢٣٧(1. بسـیار دروغ پرداز بـود. )تار

الضعفـاء  کتـاب  142/2؛  التعدیـل:  و  ]الجـرح  ]١٢4/١[؛   ١٢٢/١ المیـزان:  لسـان  ]٢6٧/٧[؛   ٣٠٧/٢

والمتروکین: 59/1؛ میزان االعتدال: 72/1[(

جابه جـا  را  سـندها  و  می سـاخت  حدیـث  مصـری.  زهیـر  بـن  یحیـی  بـن  ابراهیـم   .٢٩

و ترکیب می کرد. )لسان المیزان: ١/١٢4 ]١/١٢6[(

)میـزان اإلعتـدال: ١/٣6  بـود.  و بسی حدیث سـاز  بسـیار دروغ پرداز  بـن اشـرس.  ابـرد   .٣٠

)]٢4٨/١[  ١٢٩/١ المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]٧٧/١؛ 

٣١. احمـد بـن ابراهیـم مزنـی. حدیـث می سـاخت و در »سـاحل« در رفـت و آمـد بـود. 

الموضوعـات:  تذکـرة  ]٨٠/١[؛  اإلعتـدال: ٣٨/١  )میـزان  از حدیث هـای سـاختگی دارد.  نسـخه ای 

)]144/1 المجروحیـن:  ]کتـاب  ]ص٢6[؛  ص٣6 

ی جایـز نباشـد.  ٣٢. احمـد بـن ابراهیـم بـن موسـی. بسـیار دروغ پرداز بـود و روایـت از و

الموضوعـات: ص55 ]ص٣٩[( )تذکـرة 

کـه پس از سـال ٣6٠ درگذشـت، حدیث سـاز  ی  ٣٣. احمـد بـن ابی عمـران جرجانـی. و
بـود. )میزان اإلعتـدال: 5٨/١ ]١/١٢4[(2

یـخ مدینـة دمشـق؛ میـزان اإلعتـدال؛ و لسـان المیـزان، سـال وفـات وی ٢٣٨ یـاد  یـخ مدینـة دمشـق؛ مختصـر تار 1.در تار
شـده اسـت. )غ.(

2.همین فرد به طور مکّرر در شماره های ٨٨ و 5٧٩ نیز خواهد آمد. )غ.(

212/5
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٣4. احمـد بـن ابی یحیـی انماطـی. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیث هـای باطـل متعـّدد 

کـه آن هـا را بـه افـراد ثقـه نسـبت مـی داده اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ١/٧6 ]١6٢/١[( دارد 

٣5. احمـد بـن احمـد ابوعّبـاس بغـدادی حنبلـی )د.6١5(. حافظی ُپرحدیـث بوده که 

هب: 5/6٢ ]١١٢/٧[(
ّ

ی را بسـیار دروغ پرداز دانسـته اسـت. )شـذرات الذ ابن اخضر و

ی همنشـین مالـک بـن انـس و  ٣6. احمـد بـن اسـماعیل ابوحذافـۀ سـهمی )د.٢5٩(. و

کـه هـر چیـز برایـش می گفتـی، ]آن را[ از مالـک روایـت می کـرد. از  فـردی بسـیار دروغ پرداز بـوده 

یخ بغـداد٢٣/4؛ میزان اإلعتـدال: ٣٩/١  ی، حدیث هـای باطـل روایـت می نمود. )تار مالـک و جـز و

]٨٣/١[؛ تهذیب الّتهذیب: ١/١6 ]١٣/١[(

)میـزان  می سـاخت.  حدیـث  ی  و یـه.  ابن بکرو ابوسـعید  بالسـی  بکـر  بـن  احمـد   .٣٧

)]٨6/١[  4٠/١ اإلعتـدال: 

ی بسـیار دروغ پرداز بوده اسـت.  ٣٨. احمـد بـن ثابـت رازی فرخویـه. تردیـد ندارنـد که و

)لسـان المیـزان: ١4٣/١ ]١4٨/١[؛ میـزان اإلعتدال: ١/٨6(

کـه  ٣٩. احمـد بـن جعفـر بـن عبـداهلل سمسـار1. یکـی از اسـتادان حافـظ ابونعیـم بـوده 

هـب: ٣٧٢/٢ 
ّ

به حدیث سـازی اشـتهار داشـته اسـت. )میـزان اإلعتـدال: 4١/١ ]٨٧/١[؛ شـذرات الذ

)]٢44/4[

4٠. احمـد بـن جعفـر بـن عبداهلل بن یونس. به حدیث سـازی مشـهور بـوده و به حدیثش 

بهـا نمی داده اند. )میزان اإلعتدال: 4١/١ ]٨٨/١[(

کـه ندیـده بودشـان،  4١. احمـد بـن حامـد سـمرقندی. حدیـث می سـاخت و از کسـانی 

نقل حدیث می نمود. پس از سال ٣6٠ درگذشت. )میزان اإلعتدال: 4٢/١ ]٨٩/١[(

1.در میـزان اإلعتـدال، نـام وی احمـد بـن جعفـر بـن عبـداهلل _ بـدون »سمسـار« _ و در بسـیاری از مأخذهـا، احمـد بن جعفر 
بـن احمـد بـن معبـد ابوجعفر اصفهانی سمسـار آمده اسـت. )غ.(
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بـزرِگ طبرانـی و بسـیار دروغ پرداز  از اسـتادان  ابـان مصـری.  بـن   4٢. احمـد بـن حسـن 

کـه حدیـث می سـاخته و بـه افـراد ثقه نسـبت مـی داده اسـت. )میـزان اإلعتدال:  و فریبـکار بـوده 

لـئ المصنوعـه: ١/٢٩5 ]١/٢٩4[(
ّ

4٢/١ ]٨٩/١[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص65 و ١٠٨ ]ص٣6 و ٧6[؛ الل

بــوده و حدیــث  کوفــی )د.٢6٢(. بســیار دروغ پرداز  بــن قاســم  بــن حســن  4٣. احمــد 

می ســاخته و بــه افــراد ثقه نســبت می داده اســت. )میزان اإلعتــدال: 4٢/١ ]٩٠/١[؛ تذکــرة الموضوعات: 

ص٩ و ١١4 ]ص٧ و ٨٠[؛ المنتظــم: ٣4/5 ]١٢/١٧4[(

ابوبکـر صائـد )د.5٣٢(. بسـیار دروغ پرداز  اقبـال مقدسـی  بـن  بـن حسـین  44. احمـد 

بـود و دروغگویـی اش آشـکار شـد و مـردم رهایـش نمودنـد. )میـزان اإلعتـدال: 44/١ ]٩٢/١[؛ لسـان 

)]١66/١[  ١5٨/١ المیـزان: 

ک واعـظ )د.4٢4(. ابوالفتـح مصـری گویـد:  45. احمـد بـن حسـین ابوحسـین بـن سـّما

کـه آن هـا را دروغگـو می خواندنـد، تنهـا از چهـار َتـن حدیـث نوشـتم؛  »در بغـداد از اسـتادانی 

یخ  ی را دروغ زن شـمرده اسـت. )تار ک بود.« ابن ابی فوارس و یکی از ایشـان ابوحسـین بن سـّما

بغداد: ١١١/4؛ المنتظم: ٧6/٨ ]٢٣٨/١5[؛ میزان اإلعتدال: 4٣/١ ]٩٣/١[(

که  کسـانی  ی بسـیار دروغ پرداز بود و از  46. احمد بن خلیل نوفلی قومسـی )د.٣١٠(. و

هرگـز آفریـده نشـده اند، روایت می نمود. )لسـان المیـزان: ١6٧/١ ]١٧٧/١[(

همــۀ  و  بــود  مــردم  دروغ پردازتریــن  از  عبدالــّرّزاق.  خواهــرزادۀ  داوود،  بــن  احمــد   .4٧

حدیث هایش بس زشت و ناپذیرفتنی است. )میزان اإلعتدال: ١/45 ]٩٧/١[(

4٨. احمد بن داوود بن عبدالغّفار حّرانی. بسـیار دروغ پرداز بود و حدیث می سـاخت. 

لـئ المصنوعـه: ٢٢/٢ و 
ّ

)تذکـرة الموضوعـات: ص٢ و ٣٠ ]ص٣ و ٢٢[؛ میـزان اإلعتـدال: 45/١ ]٩6/١[؛ الل

١٧4 ]4١/٢ و ٣٢4[(

ی ]نـزد دانشـمندان[ مـردود و بسـیار دروغ پرداز بـود.  4٩. احمـد بـن سـلیمان قرشـی. و

لـئ المصنوعـه: ٢/٧4(
ّ

)میـزان اإلعتـدال: 4٨/١ ]١٠٢/١[؛ الل
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5٠. احمـد بـن سـلیمان، ابوسـلیمان/ابوجعفر قواریری بغدادی. حافـظ ابوالفتح گوید: 

»بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث سـاختگی بـه حّمـاد بـن سـلمه نسـبت مـی داد.« خطیـب 

کـه روایتـش را  گفتـه اسـت: »دروغگویـی ایـن اسـتاد روایـت، آشـکار اسـت و نیـازی نیسـت 

یـا توّهـم شـده اسـت.« سـپس شـاهدهایی  کـه دچـار فراموشـی  بـا ایـن عـذر توجیـه نماینـد 

ی  و حـال  بـر  داللـت  بـرای  این هـا  از  برخـی  »تنهـا  اسـت:  گفتـه  و  آورده  ی  و دروغگویـی   بـر 

یخ بغداد: ١٧4/4-١٧٧( کافی است.« )تار و پریشان گویی او 

کــه در مّکــه ســکنا داشــت،  ی  بــن صالــح ابوجعفــر شــمومی مصــری. و 5١. احمــد 

بســیار دروغ پرداز و بسی حدیث ســاز بــود و نــزد مــردم منفــور. )تهذیــب الّتهذیــب: 4٢/١ ]٣٧/١[؛ 

لســان المیــزان: ١/١٨6 ]١٩٨/١[(

5٢. احمـد بـن طاهـر بـن حرملـۀ مصـری )د.٢٩٢(. بسـیار دروغ پرداز بـود و از جـّدش، از 

شـافعی، روایت هـای باطـل نقـل می نمـود و دروغگوتریـِن آدمیـان بود و هرگاه روایـت می نمود، 

بـه رسـول خدا؟ص؟ دروغ می بسـت و چـون از افـراد روایـت می کـرد، بـه ایشـان دروغ می بسـت. 

)میزان اإلعتدال: 5٠/١ ]١٠5/١[؛ لسان المیزان: ١٨٩/١ ]٢٠١/١[(

)تهذیـب  بـود.  بسـیار دروغ پرداز  )د.٢٧٢/٢٧١(.  کوفـی  عبدالجّبـار  بـن  احمـد   .5٣

)]١١٢/١[  5٣/١ اإلعتـدال:  میـزان  ]45/١[؛   5١/١ الّتهذیـب: 

54. احمـد بـن عبدالّرحمـان بـن جـارود رّقی. بسـیار دروغ پرداز و بسی حدیث سـاز بود. 

لـئ المصنوعه: ١٧٢/٢ ]٣٢١/٢[(
ّ

یـخ بغـداد: ٢4٧/٢؛ میـزان اإلعتدال: 55/١ ]١١6/١[؛ الل )تار

55. احمد بن عبداهلل شاشی. بسیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: 5٢/١ ]١١٠/١[(

ی حدیـث می سـاخت.  56. احمـد بـن عبـداهلل هشـیمی مـؤّدب ابوجعفـر )د.٢٧١(. و

یـخ بغـداد: ٢٢٠/4؛ میـزان اإلعتـدال: 5١/١ ]١٠٩/١[( )تار

5٧. احمــد بــن عبــداهلل شــیبانی ابوعلــی جویبــاری. بســیار دروغ پرداز بــود و حدیــث 
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می ســاخت و فریبــکاری می نمــود. بیهقــی گویــد: »مــن او را بــه درســتی می شناســم و می دانــم 

ــه پیامبــر بســته  ــر  رســول خدا؟ص؟ حدیــث دروغ می بســت و بیــش از هــزار حدیــث دروغ ب کــه ب

اســت. از حاکــم شــنیدم کــه او بســیار دروغ پرداز و  پلیــد اســت و در فضیلــت ُعَمرهــا حدیــث 

بســیار ســاخته و روایــت کــردن حدیثــش بــه هیــچ وجــه جایــز نیســت.« ســیوطی نیــز گویــد: 

»هــزاران حدیــث بــه ســود کرامّیــه جعــل نمــود.« ابن حّبــان ]کتــاب المجروحیــن: ١4٢/١[ گفتــه 

ــک از آِن  ــچ ی ــه هی ــوایان آورده ک ــث از پیش ــزاران حدی ــه ه ــت ک ــکاران اس ــی از فریب ــت: »یک اس

ایشــان نیســت. از حافــظ ســری نقــل شــده کــه ایــن فــرد و محّمــد بن تمیــم و محّمد بن عکاشــه، 

١٠٠٠٠ حدیــث ســاخته اند.« )تاریــخ بغــداد: ٢٩5/٣؛ الّتــذکار: ص١55؛ میــزان اإلعتــدال: 5١/١ ]١٠6/١[؛ 

تذکــرة الموضوعــات: ص٣٨ ]ص٢٧[؛ أســنی المطالــب فــی أحادیــث مختلفة المراتــب: ص٢١٣ ]ص4٣٢[؛ 

لئ المصنوعه: ٢١/١ ]4١/١[(
ّ

لسان المیزان: ١٩٣/١؛ ١٨٨/5 ]٢٠6/١ و ٢٢٣؛ ٣٢6/5[؛ الل

یـخ بغداد: ٢٣٢/4( با سـندش  5٨. احمـد بـن عبـداهلل ابوبکـر نابینـا. خطیـب بغدادی )تار

کـرده اسـت: »جبرئیـل بـا قبـای سـیاه و پاپـوش سـیاه  از انـس، بـا انتسـاب بـه پیامبـر، روایـت 

گفـت:›ای محّمـد! ایـن پوشـش عموزاده هایـت پـس از تـو اسـت.‹«  کمربنـد نـزد مـن آمـد و  و 

گفته اسـت: »این حدیث باطل اسـت و افراد سـند، جز ابوبکر نابینا، ثقه هسـتند  ی  سـپس و

و سـبب باطـل بـودن حدیـث، خـود او اسـت.« ]میـزان اإلعتـدال: ١٠٨/١[

ــود  ــکار ب ــیار دروغ پرداز و فریب ــری. بس ــن بک ــد ابوالحس ــن محّم ــداهلل ب ــن عب ــد ب  5٩. احم

کــم آزرم! )میــزان  کــه هرگــز  وجــود نداشــته اســت. چــه نــادان بــود و چــه  و داســتان هایی ســاخت 

اإلعتــدال: 5٣/١ ]١١٢/١[(

کار  6٠. احمـد بـن عبـداهلل ابوعبدالّرحمـان فریانانـی. بسیار حدیث سـاز بـود و بـه ایـن 

لـئ المصنوعـه: ٣5٩/١؛ ٢/44 ]٨٢/٢[(
ّ

شـهرت داشـت. )لسـان المیـزان:١٩4/١ ]٢٠٨/١[؛ الل

کـه  6١. احمـد بـن عبیـداهلل ابوعـّز بـن کادش )د.556(. از اسـتادان مشـهور روایـت بـوده 

کرد و پیشـوایان  ی احتجاج نمی توان  پریشـان حال و بسـیار دروغ پرداز بوده و به کسـی چون و
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کر گویـد: »ابوعـّز _ در حالـی که از مردی شـنیده بود  در بـارۀ او چـون و چـرا نموده انـد. ابـن عسـا

حدیثـی  ابوبکـر  در بـارۀ  هـم  گفت:›مـن  مـن  بـه   _ اسـت  سـاخته  حدیثـی  علـی  بـارۀ  در  کـه 

کاری نیکو نکردم؟‹« )لسان المیزان: ٢١٨/١ ]١/٢٣4[( ساختم. تو را به خدا سوگند! آیا 

6٢. احمـد بـن عصمـۀ نیشـابوری. بـه حدیث سـازی مّتهـم بـود و از اعتبـار سـاقط بـود. 

)میـزان  اسـت.  دیگـر[  یـان  راو ]نـه  ی  و خـود  از  آن  جعـل  کـه  نمـود  روایـت  سـاختگی  خبـری 

)]١١٩/١[  56/١ اإلعتـدال: 

ی در بخش روایت های ساختگی خواهد آمد. گوید: روایت ساختگی و امینی 

6٣. احمـد بـن علـی بـن احمـد بـن صبیـح. فـراوان دروغ می گفـت و تـا حدود سـال 5٢٠ 

زنده بود. )میزان اإلعتدال: 5٨/١ ]١٢٣/١[؛ لسان المیزان: ١/٢٣4 ]٢5٣/١[(

لـئ 
ّ

64. احمـد بـن علـی بـن حسـن بـن شـقیق ابوبکـر َمـْرَوزی. حدیـث می سـاخت. )الل

المصنوعـه: ١٢٩/١ ]٢4٩/١[(

65. احمـد بـن علـی بـن حسـن بـن منصـور1 اسـدآبادی مقـری. به دمشـق درون شـد و در 

آن جـا حدیـث گفـت. محّدثی بسـیار دروغ پرداز بود که آن چه را نشـنیده بـود، اّدعا می نمود.

ی ]نـزد دانشـمندان[ مـردود بـود و حدیثـش  66. احمـد بـن علـی بـن سـلمان2 َمـْرَوزی. و

یـخ بغـداد: 4/٣٠٣( سـاختگی بـود. )تار

الّتهذیـب:  )تهذیـب  بـود.  بسـیار دروغ پرداز  )د.٢4٣(.  عسـکری  عیسـی  بـن  احمـد   .6٧

)]56/١[ 65/١

ی را دروغگو دانسته است. )تهذیب  6٨. احمد بن عیسی لخمی )د.٢٧٣(. ابن طاهر  و
الّتهذیب: ١/66 ]5٧/١[(3

یـخ بغـداد: ٣٢5/4؛ المنتظـم:  بـه: تار بـه جـای ابن منصـور آمـده اسـت. بنگریـد  1. در شـماری از مأخذهـا، ابومنصـور 
)غ.(  .١١٩/١6

2. در لسان المیزان ]٢٣٩/١[ سلیمان آمده است.

که در شمارۀ ٧٠ از او یاد خواهد شد. )غ.( کس است  3. وی همان 
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6٩. احمـد بـن عیسـی هاشـمی. بسـیار دروغ پرداز بـود. )میـزان اإلعتـدال: 6٠/١ ]١/١٢6[(� 
ی همـان احمـد بـن عیسـی عسـکری باشـد.1 شـاید و

حدیـث  و  بـود  بسـیار دروغ پرداز  )د.٢٩٣(2.  تنیسـی  خّشـاب  عیسـی  بـن  احمـد   .٧٠

و   ١٢6/١[  5٩/١ اإلعتـدال:  )میـزان  اسـت.  نمـوده  روایـت  سـاختگی  حدیث هـای  می سـاخت. 

المیـزان: ٢4١/١ ]٢6١/١ و ٢6٢[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص٣٩ ]ص٢٢ و ٢٧-٢٨[؛ شـذرات  ١٢٧[؛ لسـان 

هب: ٢/٣66 ]٢٣4/4[(
ّ

الذ

٧١. احمـد بـن فـرج ابوعتبـۀ حجـازی )د.٢٧١(. بسـیار دروغ پرداز بـود و بـرای شـنیدن 

یـخ بغـداد: 4/٣4١( ی مراجعـه نمی شـد. )تار حدیـث بـه و

ابوالفتـوح غّزالـی طوسـی واعـظ سـخنور )د.5٢٠(.  ٧٢. احمـد بـن محّمـد بـن محّمـد 

گفتـارش، در روایـت  بـود، حدیـث می سـاخت و در بیشـینۀ  ابوحامـد غّزالـی  بـرادر  کـه  ی  و

یـد و عـذر  حدیـث، آشـفته بـود و حدیث هـای سـاختگی مـی آوْرد و بـه ابلیـس تعّصـب می ورز

او را پذیرفتـه می دانسـت. )المنتظـم: ٢6٠/٩ ]٢٣٧/١٧[؛ البدایـة و الّنهایـه: 196/١٢ ]٢4٣/١٢[؛ میـزان 

)]١5٠/١[ اإلعتـدال: ٧١/١ 

٧٣. احمـد بـن محّمـد بـن حّجـاج بـن رشـدین ابوجعفـر مصـری )د.٢٩٢(. از حافظـان 

کـه  کـه بـه اسـتادان خـود حدیـث دروغیـن می بسـت و بـا آن  حدیـث و بسـیار دروغ پرداز بـود 
حدیثـش ضعیـف بـوده، آن را می نوشـته اند.3

من  و  دانسته اند  دروغگو  را  ی  »و گوید:   ]١٩٨/١ الّرجال:  ضعفاء  فی  ]الکامل  ابن عدّی 

1. از برخـی مآخـذ، همچـون المجـدی فـی انسـاب الّطالبّیین )ص١٧5( و أعیان الّشـیعه )5٨/٣( برمی آید که وی کسـی 
جز احمد بن عیسـی عسـکری بوده باشـد. )غ.(

یـخ تنهـا در لسـان المیـزان )٢6١/١( آمـده و ظاهـرًا در آن اشـتباه راه یافتـه و تاریخ درسـت، همان ٢٧٣ اسـت که  2. ایـن تار
در شـمارۀ 6٨ یاد شـد. )غ.(

کـه در چنـد جـای بـدان تصریـح شـده اسـت. بـرای شـناخت روایـت ضعیـف و سـنجیدن آن بـا دیگـر روایـات،  3. چنـان 
احادیثـش را می نوشـتند.
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ی مردود شمرده ام. همۀ خاندان رشدین، از احمد تا رشدین، دارای ضعف  چیزهایی را از و

لسان  ]١٣٣/١[؛   6٣/١ اإلعتدال:  میزان  ]٢٣٣/5[؛   455/١ دمشق:  مدینة  یخ  )تار بوده اند.«  روایت 

المیزان: ٢5٨/١ ]٢٨٠/١[(

٧4. احمـد بـن محّمـد بـن حـرب لخمـی جرجانـی. بـه عمـد دروغ می گفـت و حدیـث 

لـئ المصنوعـه: ٣/١ ]١/4[(
ّ

می سـاخت. )میـزان اإلعتـدال: 6٣/١ ]١٣4/١[؛ الل

٧5. احمـد بـن محّمـد بـن حسـن مقـری )د.٣٨٠(. بسـیار دروغ پرداز بـود و در حدیـث، 

یـخ بغـداد: 4٢٩/4؛  ثقـه بـه شـمار نمی آمـد و خـود را عبادت پیشـه و صالـح نشـان مـی داد. )تار

میزان اإلعتدال: 6٣/١ ]١/١٣4[(

)د.٣٠٨/٣٠٢(.  حّمانـی  ابوعّبـاس  ـس 
ّ
مغل بـن  صلـت  بـن  محّمـد  بـن  احمـد   .٧6

در بـارۀ  نبـود.  او  از  کم شـرم تر  کسـی  بسـیار دروغ پردازان،  میـان  در  و  بـود  بسیار حدیث سـاز 

کـه همـه سـاختگی هسـتند و از افـراد  مناقـب ابوحنیفـه، حدیث هـای باطـل تدویـن نمـوده 

یـخ بغـداد: ٢٠٧/4؛ ٣4/5؛ المنتظـم: 6/١5٧  کـه همگـی دروغنـد. )تار کـرده  ثقـه خبرهایـی روایـت 

دمشـق:  مدینـة  یـخ  تار ]١5١/١١[؛   ١٣١/١١ الّنهایـه:  و  البدایـة  ]١4٠/١[؛   66/١ اإلعتـدال:  میـزان  ]١٩5/١٣[؛ 

لئ المصنوعه: 4٢/٢ و ١4٢ ]٨٠/٢ و ٣٠١[(
ّ

56/٢ ]٣٧٣/5[؛ لسان المیزان: ٢6٩/١ ]٢٩4/١[؛ الل

٧٧. احمـد بـن محّمـد بـن علـی ابوعبـداهلل صیرفـی، معـروف بـه ابن آبنوسـی )د.٣٩4(. 

یـخ بغـداد: 5/٧٠( کـه بـه عمـد دروغ سـازند. )تار از جملـۀ کسـانی بـود 

ی حدیـــث  َمـــْرَوزی. و بـــن شـــقیق  بـــن حســـن  علـــی  بـــن  بـــن محّمـــد  احمـــد   .٧٨

لـــئ المصنوعـــه: 
ّ

می ســـاخت. )میـــزان اإلعتـــدال: 6٩/١ ]١4٧/١[؛ لســـان المیـــزان: ٢٨٧/١ ]٣١٣/١[؛ الل

)]٢4٩/١[  ١٢٩/١

٧٩. احمـد بـن محّمـد بـن عمـر ابوسـهل حنفـی یمامی. وی که در بغداد سـکنا داشـت، 

بسـیار دروغ پرداز و بسی حدیث سـاز و حدیثـش ]نـزد دانشـمندان[ مـردود بـود. مطـّرز گویـد: »از 

یخ بغـداد: 66/5؛  وی 5٠٠ حدیـث نوشـته ام کـه حّتـی یـک حـرف از آن نـزد دیگـران نیسـت.« )تار
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لـئ المصنوعـه: ٢4٧/١؛ 
ّ

یـخ مدینـة دمشـق: 6٩/٢ ]4٢4/5-4٢6[؛ میـزان اإلعتـدال: ج١ ]١4٢/١[؛ الل تار

٢6/٢ ]4٧5/١؛ 5٠/٢[(

ی در بغـداد سـکنا  کنـدی َمـْرَوزی )د.٣٢٣(. و ٨٠ . احمـد بـن محّمـد بـن عمـرو ابوبشـر 

یـج عقایـد[ اهـل سـّنت و رّد بـر اهـل بدعـت و حافظـی  داشـت و فقیهـی نیـک آثـار ]در ترو

دروغ  و  می سـاخت  حدیـث  ایشـان  جـز  از  و  جـّدش،  از  پـدرش،  از  اّمـا  بـود؛  شـیرین زبان 

نسـخه های  و  مـی داد  نسـبت  ثقـه  افـراد  بـه  را  خویـش  حدیث هـای  سـاختۀ  و  می پرداخـت 

)٧4/5 بغـداد:  یـخ  )تار داشـت.  فـراوان  سـاختگی 

دسـتکاری  را  سـندها  و  می سـازند  متـن  کـه  بـود  کسـانی  جملـۀ  »از  گویـد:  ابن حّبـان 

گذارنـد. شـاید بیـش از ١٠٠٠٠ حدیـث  کنـار  کـه حدیثـش را  می کننـد؛ پـس شایسـتۀ آن بـود 

کـه خـود مـن بیـش از ٣٠٠٠ از آن هـا را نوشـته ام و تردیـد  سـاختگی بـه افـراد ثقـه نسـبت داده 

کـرده اسـت.« دارقطنـی ]کتـاب الّضعفـاء و المتروکیـن: ص١٢4[  کـه سـند آن هـا را جابه جـا  نـدارم 

گویـد: »حدیـث می سـاخت و حافظـی شـیرین زبان بـود.« )میـزان اإلعتـدال: ٧٠/١ ]١4٩/١[؛ تذکـرة 

از  یکـی  ی  »و اسـت:  آمـده   )]١٢١/4[  ٢٩٨/٢( هـب 
ّ

الذ شـذرات  در   .)]٨٠٣/٣[  ٢٣/٣ الُحّفـاظ: 

کـه محـّدث، پیشـوا در ]معارف[ اهل سـّنت  بسیار حدیث سـازان بسـی دروغ پرداز بـود، بـا آن 

و در رّد بر اهل بدعت بود.«

ی غــالم خلیــل، از  ٨١ . احمــد بــن محّمــد بــن غالــب باهلــی ابوعبــداهلل )د.٢٧5(. و

زاهــدان بــزرگ در بغــداد و فــردی بســیار دروغ پرداز و بسی حدیث ســاز بــوده اســت. حافــظ 

نهاونــدی در حــّران، در  ابوعبــداهلل  »از  گویــد:  الّرجــال: ١/١٩5[  فــی ضعفــاء  ]الکامــل  ابن عــدّی 

گفتم:“ایــن حدیث هــای رّقت انگیــز  گفت:›بــه غــالم خلیــل  کــه  مجلــس ابوعروبــه، شــنیدم 

ــا دل هــای مــردم را  گفت:“آن هــا را ســاخته ایم ت ــرای مــردم روایــت می کنــی؟”  کــه ب چیســت 

کنیم.”‹« نرم 

کدیمـی و غـالم  کـه دروغگوینـد:  ابـوداوود سجسـتانی تنهـا در بـارۀ دو تـن اظهـار نمـوده 
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کـرده و آن هـا را دروغ خوانـده اسـت.  کدیمـی آورده، یـاد  کـه  خلیـل. آن گاه، حدیث هایـی را 

نیـز از غـالم خلیـل یـاد نمـوده و گفتـه اسـت: »صاحـب الّزنـج، دّجـال بصـره بود و بیـم دارم که 

ی پـاره ای از حدیث هـای خویش  غـالم خلیـل، دّجـال بغـداد باشـد.« سـپس گفتـه اسـت: »و

را بـه مـن عرضـه نمـود و مـن در 4٠٠ حدیـِث آن هـا نگریسـتم و دیـدم سـندها و متن هـای همـۀ 

یخ بغداد: ٧٩/5؛ المنتظم: ٩5/5 ]٢65/١٢[؛ لسان المیزان: ٢٧٣/١ ]٢٩٨/١[؛  آن ها دروغ است.« )تار

لـئ المصنوعـه: ٢٠٠/١؛ ١٠٩/٢ ]٢٠٠/٢[(
ّ

الل

کـه در مـرگ مـردی بـا چنیـن رفتـار و شـرح حالـی،  گویـد: بسـیار شـگفت اسـت  امینـی 

گشـت و بـر قبـرش  بازارهـای بغـداد بسـته شـد و جنـازه اش بـه بصـره بـرده و در آن جـا دفـن 

یـخ بغـداد و المنتظـم ابن جـوزی آمـده اسـت! کـه در تار قّبـه ای سـاختند؛ چنـان 

٨٢ . احمـد بـن محّمـد بـن فضـل قیسـی. وی حدیـث می سـاخت. ابن حّبـان ]کتـاب 

کـه همگـی  گویـد: »بـه آبـادی وی رفتـم و از وی حـدود 5٠٠ حدیـث نوشـتم  المجروحیـن: ١/١55[ 

سـاختگی بودنـد ... و چـه بسـا کـه این اسـتاد روایـت، بیـش از ٣٠٠٠ حدیِث دروغ به پیشـوایان 

نیـک و پسـندیده، نسـبت داده باشـد.« )میـزان اإلعتـدال: ٧٠/١ ]١4٨/١[؛ تذکـرة الموضوعات: ص4١ 

و 45 و 6٧ و ٧٠ ]ص١٢ و ٣٠ و ٣٧ و 4٨[(

الموضوعــات:  )تذکــرة  ی حدیــث می ســاخت.  مالــک. و بــن  بــن محّمــد  احمــد   .  ٨٣

]ص٣4[( ص4٧ 

یــخ مدینــة  ٨4 . احمــد بــن محّمــد بــن مصعــب. از افــراد بسیار حدیث ســاز بــود. )تار

)١54/5 دمشــق: 

کار  ی بسـیار دروغ پرداز بـود و بـه  ٨5 . احمـد بـن محّمـد بـن هـارون ابوجعفـر برقـی. و

)]١5٠/١[  ٧١/١ اإلعتـدال:  )میـزان  یـد1�  می ورز هّمـت  حدیـث 

گونـــه آمـــده اســـت:»و حدیث فهـــم  کتـــاب الّضعفـــاء و المتروکیـــن تألیـــف ابن جـــوزی )٨٩/١( ایـــن عبـــارت بدیـــن  1. در 
بـــود.« )غ.(
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ِف المجالسه است و دارقطنی  
ّ
ی مؤل ٨6 . احمد بن مروان دینوری مالکی )د.٣٣٣(. و

گوید: »او حدیث می ساخت.« )لسان المیزان: ٣٠٩/١ ]٣٣٩/١[( در غرائب مالک 

ی الحادپیشـه ای بسـیار دروغ پرداز بوده و یکی  ٨٧ . احمد بن منصور ابوالّسـعادات. و

گویـد: »در برابـر پـروردگار، لوحـی قـرار  کـه در آن  از حدیث هـای سـاختگی اش روایتـی اسـت 

یـت و کیفّیـت بـرای خداونـد قائلنـد و  دارد کـه در آن، نام هـای کسـانی اسـت کـه صـورت و رؤ

لـئ المصنوعـه: ١/١4 
ّ

خـدا بـه ایشـان نـزد فرشـتگان می بالـد.« )میـزان اإلعتـدال: ٧5/١ ]١5٩/١[؛ الل

)]٢٧/١[

ی کـه پس از سـال  ٨٨ . احمـد بـن موسـی ابوالحسـن بـن ابی عمـران جرجانـی فرضـی. و

کـه حدیـث می سـاخت  بـود   ٣6٠ درگذشـت، از جملـۀ حافظـان و فـردی بسـیار دروغ پرداز 

باطـل  ناشـناخته، حدیث هـای  یانـی  راو از  او  ترکیـب می کـرد.  را  روایـات  متـون  و  و سـندها 

)میـزان  نموده انـد.  تکذیـب  را  او  و  نپذیرفتـه  ی  و از  را  احادیـث  آن  کسـی  کـه  نمـوده  روایـت 

هب: 6٧/٣ ]4/٣٧٠[(
ّ

اإلعتدال: ٧5/١ ]١5٩/١[؛ شذرات الذ

حدیث  )د.٣6٧(.  جرجانی  مروانی  اموی  عبدالجّبار  بن  یعقوب  بن  احمد   .  ٨٩

که بازگفتن هیچ یک از آن ها روا نباشد.  می ساخت و حدیث هایی ساختگی روایت نموده 

)میزان اإلعتدال: ٧٧/١ ]١65/١[؛ أسنی المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب: ص٨4 ]ص١6٠[(

)تهذیـب  اسـت.  شـمرده  دروغگـو  را  او  معیـن  بـن  یحیـی  بصـری.  ابویسـع  اسـباط   .٩٠

)]١٨6/١[  ٢١٢/١ الّتهذیـب: 

نمی نوشـته اند  را  حدیثـش  و  بـوده  بسـیار دروغ پرداز  طبـری.  ابراهیـم  بـن  اسـحاق   .٩١ 

و حدیـث می سـاخته و بـه افـراد ثقـه نسـبت مـی داده اسـت. )تذکـرة الموضوعـات: ص٩5 و ١٠٣ 

لـئ المصنوعـه: ٢/٧6 ]١٣٧/٢[(
ّ

]ص٣4 و 6٧[؛ الل

 ]٣45/١ الّرجال:  ضعفاء  فی  ]الکامل  ابن عدّی  مؤّدب.  واسطی  ابراهیم  بن  اسحاق   .٩٢ 

و َازدی او را دروغگو شمرده اند. )میزان اإلعتدال: ٨5/١ ]١٨٠/١[؛ لسان المیزان: ٣4٨/١ ]١/٣٨5[(
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یـس اسـواری بصـری ابویعقـوب. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث  ٩٣. اسـحاق بـن ادر

را وانهادنـد. )میـزان اإلعتـدال: ١/٨6 ]١/١٨4[( او  می سـاخت و مـردم 

ی بسیار دروغ پرداز  ٩4. اسحاق بن بشر بخاری ابوحذیفه )د.٢٠6(. همگان برآنند که و

یخ  کـردن حدیثـش جـز برای اظهـار تعّجب روا نباشـد. )تار بـود و حدیـث می سـاخت و روایـت 

بغداد: ٣٢٧/6؛ میزان اإلعتدال: ١/٨6 ]١/١٨4[(

بـود  بسـیار دروغ پرداز  )د.٢٢٨(.  ابویعقـوب  کاهلـی  مقاتـل  بـن  بشـر  بـن  اسـحاق   .٩5 

یـخ بغـداد: ٣٢٩/6؛ میـزان اإلعتـدال: ٨٧/١ ]١٨6/١[؛ تذکـرة الموضوعـات:  و حدیـث می سـاخت. )تار

المصنوعـه: ٩١/١ و ١5٣ ]١٧5/١ و ٢٩5[(  لـئ 
ّ

الل و ١٢٠ ]ص٢4 و ٢٨ و 5٣ و ٨4[؛  ص٣٣ و ٣٩ و ٧6 

بـود.«  حدیث سـاز  بسـی  و  دروغ پـرداز  بسـیار  همـگان،  نظـر  اّتفـاق  بـه  ی  »و گویـد:  سـیوطی 

لـئ المصنوعـه: ٧٢/٢ و ٧٣ و ٩٠ ]١٢٨/٢ و ١٣٠ و ١64[(
ّ

)الل

)د.١44(.  عّفـان  بـن  عثمـان  خانـدان  شـدۀ  آزاد  امـوی،  عبـداهلل  بـن  اسـحاق   .٩6

بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیثـش بی اعتبـار بـود و سـندها را دسـتکاری می نمـود و روایت های 

یـخ مدینـة دمشـق: 44٣/٢-445 ]٢46/٨-٢55[؛ تهذیـب  مرسـل را بـه پیامبـر نسـبت مـی داد. )تار

)]٢١٠/١[  ٢4١/١ الّتهذیـب: 

کرامّیـه حدیـث  بـه سـود مذهـب  و  بـود  بـن محمشـاذ. بسـیار دروغ پرداز  ٩٧. اسـحاق 

کـرام نوشـته ای سراسـر دروغ و سـاختگی دارد.  بـن  می سـاخت و در فضیلت هـای محّمـد 

)]45٨/١[  ٢٣٨/١ المصنوعـه:  لـئ 
ّ

)الل

٩٨. اسـحاق بـن ناصـح. از دروغ پردازتریـن مـردم بـود و طبـق رأی ابوحنیفـه، از بّتـی1، از 
ابن سیرین حدیث روایت می نمود. )میزان اإلعتدال: ١/٩4 ]٢٠٠/١[(1

1. در متـن، َنبـی آمـده ولـی در میـزان االعتـدال، بّتـی درج شـده و همیـن درسـت اسـت. البتـه ذهبـی در میـزان االعتـدال، 
برابـر بـا گفتـۀ ابـن حجـر، در ترجمـۀ اسـحاق بـن ناصـح بـه خطـا رفته اسـت؛ زیـرا عبـارت »از دروغ پردازترین مـردم بود« که 

سـخن احمـد در کتـاب العلـل اسـت، دربـارۀ اسـحاق بـن نجیـح ملطـی اسـت کـه در مدخل بعـد می آیـد. )غ.( 

)321)

)322)



329 زنجیرۀدروغپردازانوحدیثسازان

٩٩. اسـحاق بـن نجیـح ملطـی َازدی. فریبـکار، دروغگوتریِن مردم، دشـمن خدا، مردی 

تذکـرة  ]٢٠٠/١[؛  اإلعتـدال: ١/٩4  میـزان  بغـداد: ٣٢4/6؛  یـخ  )تار بـود.  پلیـد، و حدیث سـاز  و  زشـت 

 ١٠٣ و   55/١ المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]٢٢١/١[؛   ٢5٣/١ الّتهذیـب:  تهذیـب  ]ص5٩[؛  ص٨4   الموضوعـات: 

و ١٧5 ]٣٩/١ و ١٠6 و ١٩٩[؛ خالصة تذهیب تهذیب الکمال: ص٢6 ]٧٧/١[(

١٠٠. اسـحاق بن وهب طهرمسـی. بسـیار دروغ پرداز و حدیثش ]نزد دانشـمندان[ مردود 

 بـود و آشـکارا حدیـث می سـاخت. )میـزان اإلعتـدال: ٩5/١ ]٢٠٣/١[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص5٣ 

لئ المصنوعه: ١٠6/١؛ ٩٩/٢ و ١١4 ]١/٢٠4[(
ّ

و ٧١ ]ص٣٨ و 5٠[؛ الل

ی یار ابوحنیفه و بسـیار دروغ پرداز  ١٠١. اسـد بـن عمـرو ابومنـذر بجلی قاضـی )د.١٩٠(. و

نـزد  می سـاخت.  حدیـث  ابوحنیفـه،  مذهـب  پایـۀ  بـر  نمی دادنـد.  بهـا  حدیثـش  بـه  و  بـود 

یـخ بغـداد: ١٧/٧؛ میـزان اإلعتـدال: ٩6/١ ]٢٠6/١[؛ لسـان  دانشـوران حدیـث، او  و  بـاد یکسـانند. )تار

المیزان: ١/٣٨4 ]4٢٧/١[(

و  بـود  بسـیار دروغ پرداز  )د.٢١٠(.  کوفـی  غنـوی  ابواسـحاق  ابـان  بـن  اسـماعیل   .١٠٢

الموضوعـات:  تذکـرة  ]٢١١/١[؛   ٩٨/١ اإلعتـدال:  میـزان  ٢4١/6؛  بغـداد:  یـخ  )تار می سـاخت.  حدیـث 

خالصـة  ]4٧4/١[؛   ٢46/١ المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]٢٣٧/١[؛   ٢٧١/١ الّتهذیـب:  تهذیـب  ]ص٨٢[؛  ص١١6 

)]٨٢/١[ ص٢٧  الکمـال:  تهذیـب  تذهیـب 

یـس عبـداهلل مدنـی )د.٢٢6(. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث  ١٠٣. اسـماعیل بـن ابی او

می دزدیـد. )میـزان اإلعتـدال: ١/١٠4 ]٢٢٣/١[(

یاد شامی1. بسیار دروغ پرداز و حدیثش ]نزد دانشمندان[ مردود  ١٠4. اسماعیل بن ابی ز

لئ المصنوعه: ٧٧/٢ و ١٧٩ و 
ّ

بود و حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: ١٠٧/١ ]٢٣٠/١ و ٢٣١[؛ الل

٢٣٩ ]١٣٨/٢ و ٣٣٣ و 44٩[(

1. در شمارۀ ١١٢ نیز خواهد آمد. )غ.(

219/5
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١٠5. اسماعیل بن اسحاق جرجانی. حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: ج١ ]٢٢١/١[؛ 

لسان المیزان: ٣٩٣/١ ]4٣٩/١[(

)لسـان  بـود.  دروغ پـرداز  بسـیار  دمیاطـی)د.466(.  عثمانـی  اسـماعیل  بـن  بـالل   .١٠6

المیزان: ١/٣٩6 ]44٣/١[(

١٠٧. اسماعیل بن زریق بصری. بسیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: ١/١٠6 ]٢٢٨/١[(

١٠٨. اسـماعیل بـن شـروس ابومقـدام صنعائـی. حدیـث می سـاخت. )میـزان اإلعتـدال: 

)]٢٣4/١[  ١٠٩/١

ی بسـیار دروغ پرداز   ١٠٩. اسـماعیل بـن علـی بـن مثّنـی واعـظ اسـترآبادی )د.44٨(. و

و پـدرش نیـز بسـیار دروغ پرداز بـود. قّصه هـای دروغ بـه هـم می بافـت و متن هـای سـاختگی را 

بـا سـندهای صحیـح ترکیب می نمـود. )لسـان المیـزان: 4٢٣/١ ]4٧٢/١[(

ی از بیت جبریل1 و فردی  ١١٠. اسـماعیل بن محّمد بن یوسـف ابوهارون فلسـطینی. و

کـه حدیـث می دزدیـد و حّجـت آوری بـه حدیثـش روا نباشـد. )میـزان  بسـیار دروغ پـرداز بـود 

لـئ 
ّ

اإلعتـدال: ١١4/١ ]٢4٧/١[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص٣٩ و 5٨ و ١٠٧ ]ص٧ و ١٢ و ٢4 و 4٢ و ٧6[؛ الل

المصنوعـه: ١5٢/١ ]١/٢٩4[(

١١١. اسـماعیل بـن محّمـد بـن مسـلمه2 ابوعثمـان اصفهانـی واعـظ محتسـب. ابن ناصر 

هـب: 4/٢٣ ]6/٣٩[(
ّ

گویـد: »حدیـث می سـاخت و پریشـان حال بـود.« )شـذرات الذ

اإلعتـدال:  )میـزان  می سـاخت.  حدیـث  یشـکری3.  سـکونی  مسـلم  بـن  اسـماعیل   .١١٢

لئ المصنوعه: ٢/١١4 ]٢١٠/٢[(
ّ

١١6/١ ]٢5٠/١[؛ تهذیب الّتهذیب: ٣٣٣/١ ]٢٩١/١[؛ الل

1. برخی از مأخذها او را منسوب به بیت جبرین دانسته اند. بنگرید به: معجم البلدان: 5١٩/١؛ ١٠١/٢. )غ.(

ه آمده است. )غ.(
ّ
هب )٣٩/6( و برخی دیگر از مأخذها، ابن مل

ّ
2. در شذرات الذ

کـه در شـمارۀ ١٠4 از او یـاد شـد و در برخـی از مأخذهـا او را بـا لقـب  یـاد شـامی اسـت  3. وی همـان اسـماعیل بـن ابی ز
یشـکری آورده انـد؛ هـر چنـد برخـی نیـز آن هـا را دو تـن شـمرده اند. )غ.(
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١١٣. اسـماعیل بن یحیی شـیبانی شـعیری. وی بسـیار دروغ پرداز بود. )تهذیب الّتهذیب: 

)]٣٣ ]٢٩٣/١6/١

بـود  بسـیار دروغ پرداز  ی  و صّدیـق.  ابوبکـر  نـوادۀ  تیمـی،  یحیـی  بـن  اسـماعیل   .١١4

و روایـت از او جایـز نباشـد. از پایه هـای دروغگویـی بـه شـمار می رفـت و حدیـث می سـاخت 

ثـوری و جـز آن دو، دروغ می بسـت  و  بـه مالـک  کـرده، باطـل اسـت.   و همـۀ آن چـه روایـت 

یـخ بغداد:  کـه از او پذیرفتنـی نیسـت. )تار و حدیـث می سـاخته و بـه افـراد ثقـه نسـبت مـی داده 

 ١١٧/١ اإلعتـدال:  میـزان  ]ص4٢4[؛  ص٢٠٩  المراتـب:  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  أسـنی  ٢4٩/6؛ 

لـئ المصنوعـه: 
ّ

]٢5٣/١[؛ لسـان المیـزان: 44٢/١ ]4٩٣/١[؛ مجمـع  الّزوائـد: ١٠١/١ و ١٠6 و ١٣٣؛ 44/٩؛ الل

٨٩/١ و ١٠٧ و ١١١؛ ١6٣/٢ ]١٧٢/١ و ٢٠٧ و ٢١4؛ ٢/٣٠4[(

کـه پیـش از سـال ٢٢٠ درگذشـت،  ی  یـد بـن نجیـح ابومحّمـد جّمـال. و سـید بـن ز
ُ
١١5. أ

می کـرد  روایـت  دروغیـن  حدیث هـای  و  بـود  مـردود  دانشـمندان[  ]نـزد  و   بسـیار دروغ پرداز 

یـخ بغـداد: 4٨/٧؛ نصـب الّرایـه: ٩٢/١؛  کـرده، پذیرفتـه نیسـت. )تار و هیـچ چیـز از آنچـه روایـت 

ص٣٢  الکمـال:  تهذیـب  تذهیـب  خالصـة  ]٢56/١[؛   ١١٩/١ اإلعتـدال:  میـزان  ١٧5/٢؛  الّزوائـد:  مجمـع  

لئ المصنوعه: 4٠٨/١ ]4٠٨/١[(
ّ

]٩٧/١[؛ الل

 ١١6. اشعث بن سعید بصری ابوربیع سّمان. ثقه به شمار نمی آمد و روایتش ضعیف 

و ]نزد دانشمندان[ مردود بود. هشیم گوید: »دروغ می  گفت.« )تهذیب الّتهذیب: ٣5١/١ ]٣٠٧/١[(

١١٧. اصبـغ بـن خلیـل ُقْرُطبـی مالکی )د.٢٧٢(1. در بارۀ خودداری از باال بردن دسـت ها 

گاه شـدند. از احمد بن  ]به هنگام تکبیر در نماز.[ حدیثی سـاخت ومردم به دروغگویی اش آ

کـه وی نمی خواسـت بـه رسـول خدا؟ص؟ دروغ بنـدد؛ بلکـه تنهـا می خواسـت  خالـد نقـل شـده 

مذهـب خـود را تأیید نماید.2 )لسـان المیـزان: 45٩/١ ]5١١/١[(

1. در سیر أعالم الّنبالء )٢٠٢/١٣( تاریخ وفاتش ٢٧٣ آمده است. )غ.(

2. در این توجیه تأّمل نمایید و بخندید یا بگریید!

220/5
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ی حدیـث نوشـته اسـت.  ١١٨. اصـرم بـن حوشـب ابوهشـام. بـه سـال ٢٠٢ جـوزی1 از و

یخ بغداد:  بسـیار دروغ پرداز و پلیـد بـود و حدیـث می سـاخت و بـه افراد ثقه نسـبت مـی داد. )تار

٣١/٧؛ میـزان اإلعتـدال: ١٢6/١ ]٢٧٢/١[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص١٠ ]ص٧ و ٨[؛ مجمـع  الّزوائـد: ٣٠6/١؛ 

لـئ المصنوعـه: ١٩٨/١؛ 6/٢ و 4٧ و 5٢ ]١٩٨/١ و ٣١١؛ ١٠/٢ و ٨٩ و ٩٩[(
ّ

الل

١١٩. اّیوب بن خوط ابوامّیۀ بصری حبطی. ]نزد دانشـمندان،[ مردود، بسـیار دروغ پرداز 

بود. )تهذیب الّتهذیب: 4٠٢/١ ]٣5٢/١[؛ لسان المیزان: 4٧٩/١ ]١/5٣5[(

گوید: »از بسـیار دروغ پردازان بود.« ابن حّبان  ١٢٠. اّیوب بن سـّیار زهری مدنی. نسـائی2 

]کتاب المجروحین: ١٧١/١[ نیز گفته اسـت: »سـندها را دسـتکاری می نمود و احادیث مرسـل را 

به پیامبر نسـبت می داد.« )لسـان المیزان: 4٨٢/١ ]5٣٩/١[(

١٢١. اّیـــوب بـــن محّمـــد ابومیمـــون صـــوری. بســـیار دروغ پرداز بـــود. )میـــزان اإلعتـــدال: 

)]٢٩٣/١[  ١٣6/١

١٢٢. اّیـوب بـن مـدرک ابوعمـرو حنفـی یمامـی. بسـیار دروغ پرداز بـود و بـه حدیثـش بهـا 

یـخ  )تار نمـوده اسـت.  روایـت  از مکحـول  از حدیث هـای سـاختگی،  نمی دادنـد. نسـخه ای 

یـخ مدینـة دمشـق: ١١١/٣ ]١٢٠/١٠-١٢٢[؛ لسـان المیـزان: 4٨٨/١ ]١/546[( بغـداد: 6/٧؛ تار

)ب(
١٢٣. بـاذام ابوصالـح. از تابعیـن و بسـیار دروغ پرداز و ]نـزد دانشـمندان[ مـردود بـود. از 

گفـت: »هـر چـه برایـت روایـت نمـودم، دروغ اسـت.«  ی  کـه ابوصالـح بـه و کلبـی نقـل شـده 

)]٣64/١[  4١6/١ الّتهذیـب:  تهذیـب  ]٢٩6/١[؛   ١٣٨/١ اإلعتـدال:  )میـزان 

بــی. بســیار دروغ پرداز بــود و حدیــث می دزدیــد و حدیــث 
َ
١٢4. برکــة بــن محّمــد َحل

یـخ بغـداد، جوزجانـی آمـده اسـت. از جوزجانـی گاهـی بـا لقـب سـعدی نیـز  یـاد می شـود، همان گونـه کـه در میزان  1. در تار
االعتـدال 75/1 آمـده اسـت. )غ.(

کنار نهاده اند.« )غ.( کتاب الّضعفاء و المتروکین تألیف نسائی )ص4٧( آمده است:»حدیثش را  2. در 
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لــئ المصنوعــه: 4/٢ و ٢٠٩ 
ّ

می ســاخت. )میــزان اإلعتــدال: ١4١/١ ]٣٠٣/١[؛ نصــب الّرایــه: ٧٨/١؛ الل

]٧/٢ و ٣٩٠[(

و به دیگران نسبت  بود  بّیع. بسیار دروغ پرداز  ابوالقاسم  یه  ُبَر یه بن محّمد بن  ُبَر  .١٢5

و  ساختگی  و  باطل  حدیث هایش  و  است  کتابی  دارای  بود.  حدیث ساز  و  می داد  دروغ 

یخ بغداد: ١٣5/٧؛ میزان اإلعتدال: ١4٢/١ ]١/٣٠6[( کاماًل ناپذیرفتنی است. )تار دارای متن هایی 

١٢6. بشر بن ابراهیم ابوسعید قرشی انصاری دمشقی1. در بصره سکنا گزید و از کسانی 

که حدیث می ساختند و به افراد ثقه نسبت می دادند. حدیث های ساختگی روایت  بود 

یخ مدینة دمشق: ٢٢٧/٣ ]١٧٠/١٠[؛ تذکرة الموضوعات: ص١١٧  که آن ها را نمی پذیرفتند. )تار کرد 

]ص٨٢[؛ نصب الّرایه: 238/4؛ أسنی المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب: ص١56 ]ص٣١5[(

بـود و حدیـث  ابوعمـرو مفلـوج. بسـیار دروغ پرداز  ابراهیـم بصـری  بـن  ١٢٧. بشر/بّشـار 

می سـاخت و بـه افـراد ثقـه نسـبت مـی داد. )میـزان اإلعتـدال: ١45/١ ]٣١١/١[؛ تذکـرة الموضوعـات: 

لـئ المصنوعـه: ١6٧/٢ و ٢٠٣ ]٣١٢/٢ و ٣٧٩[(
ّ

ص6١ و ٧٢ و ٧٣ و ٧6 ]ص44 و 5١ و 5٣[؛ الل

١٢٨. بشر بن حسین اصفهانی. بسیار دروغ پرداز بود و بر زبیر دروغ می بست و نسخه ای 

]٣١5/١[؛   ١4٧/١ اإلعتـدال:  )میـزان  دارد.  حدیـث   ١5٠ حـدود  حـاوی  دروغیـن  حدیث هـای  از 

مجمع  الّزوائد: 5٩/١(

١٢٩. بشر بن رافع حارثی. وی که عموزادۀ ابوهریره بود، حدیث می ساخت و حدیث های 

بس گزافه و باطل ساختگی روایت می کرد که هر کس حدیث شناس نباشد نیز آن را درمی یابد. 

گویـا در ایـن کار عمـد می ورزیـد. ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: ١٨٨/١[ گویـد: »بـه عمـد، حدیث 

می سـاخت.« )تهذیـب الّتهذیـب: 44٨/١ ]٣٩٣/١[؛ أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب: 

ص٢٣6 ]ص4٨4[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص١١٨ ]ص٧5[(

کـه بدیـن سـان، بـا شـمارۀ ١٢٧  گفته انـد  1. در برخـی از مأخذهـا، او را ابوعمـرو انصـاری مفلـوج و نیـز دمشـقی و بصـری 
)غ.( می شـود.  یکسـان 
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١٣٠. بشر بن عبید دارسی. بسیار دروغ پرداز بود. )مجمع  الّزوائد: ١٣٧/١(

کـه همگـی سـاختگی  ١٣١. بشـر1 بـن عـون شـامی. نسـخه ای در حـدود ١٠٠ حدیـث دارد 

اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ١4٩/١ ]٣٢١/١[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص١١٢ ]ص٧٣ و ٧٩[؛ مجمـع  الّزوائـد: 

)٢٢٨/٢

١٣٢. بشـر بـن نمیـر بصـری )د.٢٣٨(2. از پایه هـای دروغگویـی و فردی بسـیار دروغ پرداز 

)تهذیـب  نشـده اسـت.  پذیرفتـه  ی  از حدیث هـای و یـک  و حدیـث می سـاخت. هیـچ  بـود 

لـئ المصنوعـه: ١/١٢6 ]٢4٣/١[(
ّ

الّتهذیـب: 46١/١ ]4٠٣/١[؛ میـزان اإلعتـدال: ١5١/١ ]٣٢5/١[؛ الل

)میـزان اإلعتـدال:  بـود و حدیـث می سـاخت.  فریبـکار  ی  باهلـی. و یـاد  ز بـن  بکـر   .١٣٣

لئ المصنوعه: ٧/١ ]١٣/١[(
ّ

١6٠/١ ]٣45/١[؛ الل

١٣4. بکـر بـن عبـداهلل بـن شـردود3 صنعائـی. بسـیار دروغ پرداز بـود و بـه حدیثـش اعتنـا 

نمی کردنـد. سـندها را دسـتکاری می کـرد و احادیـث مرسـل را بـه پیامبر منسـوب می سـاخت. 

)میـزان اإلعتـدال: ١6١/١ ]١/٣46[(

ی جایـز نباشـد. )تذکـرة  ١٣5. بکـر بـن مختـار صائـغ. بسـیار دروغ پرداز بـود و روایـت از و

الموضوعـات: ص١5 ]ص١١[؛ میـزان اإلعتـدال: ١6٢/١ ]٣4٨/١[(

ی که در دمشق سکنا داشت،  یانی. و ١٣6. پندار بن عمر بن محّمد ابوسعید تمیمی رو

یخ مدینة دمشق: ٣/٢٩6 ]4٠٨/١٠[( بسیار دروغ پرداز بود. )تار

١٣٧. پهلوان بن شهرمزان ابوبشر یزدی. او که در سدۀ ششم درگذشت، بسیار دروغ پرداز 

بود. )لسان المیزان: ٣/65 ]٨٠/٢[(

1. در مجمع  الّزوائد، بشیر آمده است.

کـه در خالصـة تذهیـب تهذیـب الکمـال تألیـف خزرجـی )١٢٩/١(  2. وی بیـن سـال های ٢4٠ و ٢5٠ وفـات یافتـه؛ چنـان 
آمـده اسـت. و اّمـا سـال ٢٣٨ زمـان وفـات بشـر بـن ولیـد کندی اسـت. )غ.(

گفته اند. )غ.( که در همۀ مأخذها آمده است. برخی نیز شروس  3. درسِت آن، شرود است؛ چنان 
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)ج(
١٣٨. جابر بن عبداهلل یمامی عقیلی. بسیار دروغ پرداز و نادان و کندهوش بود. ابن شاذویه 

گوید: »در بخارا سه تن از بسیار دروغ پردازان را دیدم: محّمد بن تمیم، حسن بن شبل، جابر 

لئ المصنوعه: 45٣/١(
ّ

یمامی.« )لسان المیزان: ٨٧/٢ ]١١٢/٢[؛ اإلصابه: ١55/١؛ الل

١٣٩. جارود بن یزید ابوعلی عامری )د.٢5٣(1. وی بسیار دروغ پرداز و ]نزد دانشمندان[ 

لسـان  ]٣٨4/١[؛   ١٧٨/١ اإلعتـدال:  )میـزان  می سـاخت.  حدیـث  و  می گفـت  دروغ  و  بـود  مـردود 

المیزان: ٩٠/٢ ]٢/١١6[(

ی بسـیار دروغ پرداز  ـس ابومحّمـد حّمانی )د.٢4١(. یحیی گوید: »و
ّ
١4٠. جبـارة بـن مغل

بـود.« )أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب: ص٢٣٢ ]ص4٧٣[؛ خالصـة تذهیـب تهذیـب 

الکمـال: ص55 ]١/١٧4[(

١4١. جـّراح بـن منهـال ابوعطـوف َجـَزری )د.١6٨(. حدیثـش باطـل و ]نـزد دانشـمندان[ 

مـردود بـود. در حدیـث دروغ می گفـت و شـراب نیز می نوشـید. )میـزان اإلعتـدال: ١٨١/١ ]٣٩٠/١[؛ 

لسـان المیزان: ٩٩/٢ ]٢/١٢6[(

)میـزان  می سـاخت.«  »حدیـث  گویـد:  ابونعیـم  کوفـی.  بجلـی  اّیـوب  بـن  جریـر   .١4٢

)]١٢٨/٢[  ١٠١/٢ المیـزان:  لسـان  ]٣٩١/١[؛  ج١  اإلعتـدال: 

یاد طائی. بسیار دروغ پرداز بود. )نصب الّرایه: ١٨١/١( ١4٣. جریر بن ز

١44. جعفر بن ابان. حدیث می ساخت. )تذکرة الموضوعات: ص١١٣ ]ص٨٠[(

١45. جعفـر بـن زبیـر حنفـی دمشـقی بصری )درگذشـتۀ بعـد از١4٠(. ُشـعبه او را دروغگو 

کـه بر االغ نشسـته، می گفت:›می روم تـا از جعفر  دانسـته اسـت. غنـدر گویـد: »ُشـعبه را دیـدم 

ی در  کـه 4٠٠ حدیـث دروغ بـه رسـول خدا؟ص؟ نسـبت داد.‹ البّتـه و کنـم  بـن زبیـر دادخواهـی 

ی ٢٠6/٢٠٣ آمده است. )غ.( 1. در سیر اعالم النبالء )424/9( و تاریخ بغداد )261/7(، تاریخ وفات و
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عبـادت بـس کوشـا بود.« )میزان اإلعتـدال: ١٨٨/١ ]4٠6/١[؛ تهذیب الّتهذیـب: ٩٠/٢ ]٧٨/٢[؛ مجمع  

لـئ المصنوعـه: 6/١؛١٠٢/٢ و 44٢ ]١٠/١؛١٨6/٢ و 44٢[؛ خالصـة تذهیـب تهذیـب 
ّ

الّزوائـد: ٢4٨/١؛ الل

الکمال: ص5٣ ]١6٧/١[(

١46. جعفـر بـن عبدالواحـد هاشـمی عّباسـی )د.٢5٨(. از حافظـان حدیـث و بسـیار 

کـه هیچ اصلی  دروغ پـرداز بـود. حدیـث می سـاخت ومی دزدیـد. حدیث هایـی روایـت نموده  

لـئ 
ّ

الل ]4١٢/١[؛   ١٩١/١ اإلعتـدال:  میـزان  ]١4١/١٢[؛   ١٢/5 المنتظـم:  ١٧5/٧؛  بغـداد:  یـخ  )تار نـدارد. 

المصنوعـه: ٢٢٣/١؛ ١٠/٢ و ١٩٠ ]4٣٠/١؛ ١٨/٢ و ٣54[(

١4٧. جعفر بن علی بن سهل حافظ ابومحّمد دوری دّقاق )د.٣٣٠(. بسیار دروغ پرداز 

یخ بغداد: ٢٢٣/٧؛ میزان اإلعتدال: ١٩١/١ ]4١٣/١[( و فاسق بود. )تار

گفتـه اسـت:  ی روایـت نمـوده و  ١4٨. جعفـر بـن محّمـد بـن علـی. حافـظ ابن عـدّی از و

لئ المصنوعه: ١١٠/٢ ]٢٠١/٢[(
ّ

»جعفر حدیث می ساخت.« )الل

ابن مارسـتانی  بـه  ابوالقاسـم دّقـاق مصـری، مشـهور  بـن فضـل  بـن محّمـد  ١4٩. جعفـر 

المنتظـم:  ٢٣4/٧؛  بغـداد:  یـخ  )تار دانسـته اند.  دروغگـو  را  او  صویـری1  و  دارقطنـی  )د.٣٨٧(. 

)]١56/٢[  ١٢4/٢ المیـزان:  لسـان  ]٣٨٧/١4[؛   ١٩١/٧

)ح(
١5٠. حارث بن عبدالّرحمان بن سعد مثّنی2 دمشقی. غالم مروان بن حکم یا ابوجالس 

یخ مدینة دمشق: 44٢/٣ ]4٢٧/١١[( و فردی بسیار دروغ پرداز بوده است. )تار

که به حدیث سـازی  کسـانی بود  ١5١. حامد بن آدم َمْرَوزی. بسـیار دروغ پرداز و در زمرۀ 

شـهرت دارند. )میزان اإلعتدال: ٢٠٨/١ ]44٧/١[؛ مجمع  الّزوائد: ٣٧/١(

1. در مأخذها، صوری آمده است. )غ.(

اب، از او یاد شـده اسـت. در برخی مآخذ دیگر چـون البدایة و 
ّ

یـخ مدینـة دمشـق، بـا عنـوان حـارث بـن سـعید کـذ 2. در تار
الّنهایـه )٣4/٩( لقبـش متنّبـی آمـده؛ به سـبب آن که اّدعای نبـّوت کرد. )غ.(
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١5٢. حباب بن جبلۀ دّقاق. بسیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: ٢٠٨/١ ]44٨/١[(

بـود  مالـک  حدیث نویـس  )د.٢١٨(.  مصـری  ابومحّمـد  ابی حبیـب  بـن  حبیـب   .١5٣

بـود و همـۀ حدیث هایـش سـاختگی اسـت.  از دروغگوتریـن مـردم  و حدیـث می سـاخت. 

)تهذیـب الّتهذیـب: ١٨١/٢ ]١5٨/٢[؛ میـزان اإلعتـدال: ٢١٠/١ ]45٢/١[؛ تذکرة الموضوعات: ص٩٠؛ أسـنی 

لـئ المصنوعـه: ٨/١ و ٢٣٠ ]١4/١ و 44٣[؛ خالصـة 
ّ

المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب: ص٢١6؛ الل

یـخ بغـداد: ١٣/٣٩6( تذهیـب تهذیـب الکمـال: ص6٠ ]١٩٢/١[؛ مجمـع  الّزوائـد: ٧4/٩؛ تار

١54. حبیب بن ابی حبیب خرططی َمْرَوزی. بسیار دروغ پرداز بود و حدیث می ساخت 

و به افراد ثقه نسبت می داد. )میزان اإلعتدال: ٢٠٩/١ ]45١/١[؛ تهذیب الّتهذیب: ١٨٢/١ ]١6٠/٢[؛ 

لئ المصنوعه: ١/١4(
ّ

الل

١55. حبیــب بــن جحــدر. احمــد و یحیــی او را دروغگــو شــمرده اند. )لســان المیــزان: 

)]١ ]٢١٣/٢6٩/٢

ســـخت کوش  عابـــدی  بصـــری.  ابوعبدالّرحمـــان  عبـــدی  میمـــون  بـــن  حـــرب   .١56 

کـــه در ســـال صـــد و هشـــتاد و انـــدی درگذشـــت. )تهذیـــب الّتهذیـــب:  و دروغگوتریـــِن مـــردم بـــود 

٢٢٧/٢ ]١٩٨/٢[؛ خالصـــة تذهیـــب تهذیـــب الکمـــال: ص6٣ ]٢٠٢/١[(

١5٧. حّسـان بـن غالـب مصـری. خبرهـا را دسـتکاری می کـرد و از افـراد دقیق و اسـتوار، 

ی تنها بر شـیوۀ سـنجش و مقایسـه جایز اسـت. از  سـخنان نااسـتوار نقل می نمود. روایت از و

مالـک حدیث هـای سـاختگی روایت کرده اسـت. )میزان اإلعتـدال: ٢٢٣/١ ]4٧٩/١[(

١5٨. حسـن بـن حسـین بـن عاصـم هسـنجانی. محّمـد بـن اّیـوب گویـد: »مـا و علی بن 

ی بسـیار دروغ پرداز اسـت.« )لسـان المیـزان: ٢/200 ]٢5١/٢[( کـه و شـهاب تردیـد نداشـتیم 

١5٩. حسن بن دینار ابوسعید تمیمی. بسیار دروغ پرداز بود و ثقه به شمار نمی آمد. )تهذیب 

لئ المصنوعه: ١٧٣/٢ ]٣٢٢/٢[(
ّ

الّتهذیب: ٢٧6/٢ ]٢4٠/٢[؛ لسان المیزان: ٢٠5/٢ ]٢5٧/٢[؛ الل
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کوفـی )د.٢٠4(. یکـی از فقیهـان و یـاران ابوحنیفـه  یـاد ابوعلـی لؤلـؤی  ١6٠. حسـن بـن ز

و فردی بسـیار دروغ پرداز و پلید و ]نزد دانشـمندان[ مردود بود. ثقه و امین به شـمار نمی آمد. 

یـخ بغـداد: ٣١٧/٧؛ میـزان اإلعتـدال: ٢٢٨/١ ]4٩١/١[. ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایه: ٣54/5 ]٣٧6/5[(  )تار

بـه  ایشـان  از  بسـیاری  و  نمی کردنـد  نقـل  حدیـث  ی  و از  پیشـوایان  از  تـن  »چندیـن  گویـد: 

ی را دروغگو می دانستند.« صراحت و

١6١. حسن بن شبل کرمینی بخاری. محّدثی بسیار دروغ پرداز و در زمرۀ حدیث سازان 

بود. )میزان اإلعتدال: ٢٢٩/١ ]١/4٩4[(

 ١6٢. حسـن بـن عثمـان ابوسـعید تسـتری. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث می سـاخت 

لـئ 
ّ

و نیـز حدیـث می دزدیـد. )میـزان اإلعتـدال: ٢٣٣/١ ]5٠٢/١[؛ لسـان المیـزان: ٢٢٠/٢ ]٢٧4/٢[؛ الل

المصنوعـه: ١٩٣/٢ ]٣6١/٢[(

کـه هرگـز  از  ١6٣. حسـن بـن طّیـب بلخـی )د.٣٠٧(. روایت هایـی از مطیـن نقـل نمـوده 

کـه می دزدیـد، روایـت می نمـود.  ی نشـنیده اسـت. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیث هایـی را  و

)میـزان اإلعتـدال: ٢٣٣/١ ]5٠١/١[(

١64. حسـن بـن علـی اهـوازی ابوعلـی )د.446(. در حدیـث و قرائت، بسـیار دروغ پرداز 

بـود و از دروغگوتریـن مـردم بـه شـمار می آمد. کتابی شـامل حدیث های سـاختگی و مطالب 

لـئ المصنوعه: ١/١5 ]٢٨/١[(
ّ

رسـوا تألیـف نمـود. )میزان اإلعتدال: ٢٣٧/١ ]5١٢/١[؛ الل

١65. حسـن بـن علـی ابوعلـی نخعـی، معـروف به ابواشـنان. ابن عدّی ]الکامـل فی ضعفاء 

کـه سـخت دروغ می گفـت و از کسـانی که ندیده  الّرجـال: ٣46/٢[ گویـد: »او را در بغـداد دیـدم 

آن  ی  راو خودشـان  تنهـا  کـه  را  کسـانی  حدیث هـای  و  می نمـود  حدیـث  نقـل  بودشـان، 

یـخ بغـداد:  کـه آن هـا را روایـت نکـرده بودنـد.« )تار حدیث هـا بودنـد، بـه دیگرانـی نسـبت مـی داد 

٣٧٧/٧؛ میزان اإلعتدال: ١/٢٣6 ]5٠٩/١[(

ی بصـری )د.٣١٩/٣١٨/٣١٧(. محّدثی  ١66. حسـن بـن علـی بـن زکرّیا ابوسـعید عدو

224/5
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کـه بـه رسـول خدا؟ص؟ حدیـث دروغیـن نسـبت  کم شـرم و بسـیار دروغ پرداز و بهتان پیشـه بـود 

ناشـناخته  کسـانی  از  و  گروهـی دیگـر می چسـبانید  بـه  را  آن  و  مـی داد و حدیـث می دزدیـد 

در  کسـی  و  هسـتند  سـاختگی  اندکـی،  جـز  کـرده،  روایـت  چـه  آن  همـۀ  و  می نمـود  روایـت 

سـاختگی بودنشـان تردید ندارد. بسـیار به رسـول خدا؟ص؟ حدیث دروغ نسـبت داد و آن چه 

گویـد: »شـاید  ی هرگـز نفرمـوده بـود، بـه او بسـت. ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: ٢4١/١[  کـه و را 

یـخ بغـداد: ٣٨٣/٧؛  ی بیـش از هـزار حدیـث سـاختگی بـه افـراد ثقـه نسـبت داده باشـد.« )تار و

هـب: ٢٨١/٢ ]٩٣/4[؛ 
ّ

میـزان اإلعتـدال: ٢٣6/١ ]5٠6/١[؛ تذکـرة الُحّفـاظ: ٣٢/٣ ]٨٠٣/٣[؛ شـذرات الذ

لـئ المصنوعـه: 5٩/١ و ٢٢6 ]١١4/١ و 4٣5[(
ّ

الل

١6٧. حســن بــن علــی بــن عیســی َازدی معانــی. بسیار حدیث ســاز بــود و از مالــک، 

یــخ مدینــة دمشــق: 4/٢٣٠ ]٣١٢/١٣[( حدیث هــای ســاختگی روایــت نمــوده اســت. )تار

١6٨. حســن بــن عمــارة بــن مضــّرب ابومحّمــد کوفــی )د.١5٣(. فقیهــی بــزرگ، اّما بســیار 

ی حدیث ســاز  دروغ پــرداز بــود و حدیثــش اعتبــار نداشــت و ]نــزد دانشــمندان[ مــردود بــود. و

کــه خواهــد بــه دروغگوتریــِن مــردم بنگــرد، بــه حســن بــن عمــاره  گفتــه اســت: »هــر  بــود. ُشــعبه 

ــخ بغــداد: ٣4٩/٧؛ میــزان اإلعتــدال: ٢٣٩/١ ]5١٣/١[؛ إرشــاد الّســاری لشــرح صحیــح  ی کنــد.« )تار نظــر 

البخــاری: 6/٧٣ ]١5٠/٨[(

١6٩. حسـن بـن عمـرو بـن سـیف عبـدی. بسـیار دروغ پرداز و ]نـزد دانشـمندان[ مـردود 

بود. )تهذیب الّتهذیب: ٣١١/٢ ]٢6٩/٢[؛ میزان اإلعتدال: ٢٣٩/١ ]١/5١6[(

)د.45٨(.  مقــری  ابن مبــارک  بــه  معــروف  تمیمــی،  ابوعلــی  غالــب  بــن  حســن   .١٧٠

ی بســیار دروغ پرداز بــود.« )المنتظــم: ٢4٣/٨ ]٩٨/١6[؛ البدایــة و الّنهایــه:  گویــد: »و ســمرقندی 

)]١١6/٩ ]١٢4/١٢

١٧١. حسـن بـن غفیـر مصـری عّطـار. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیث می سـاخت. )میزان 

اإلعتدال: ٢4٠/١ ]5١٧/١[(
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ــه ســفر  کرمانــی شــرقی )د.4٩5(. در طلــب حدیــث ب ١٧٢. حســن بــن محّمــد ابوعلــی 

گــردآوری آن اهتمــام نمــود و حدیــث بســیار شــنید و اهــل دینــداری و عبــادت  پرداخــت و بــه 

ــه  ــس آن چ ــرد؛ پ ــت می ک ــود، روای ــنیده ب ــه را نش ــا آن چ ــزاْرد؛ اّم ــب می گ ــاز ش ــود و نم ــد ب و زه

ی بســیار دروغ پرداز بــود.«  گویــد: »و را شــنیده بــود نیــز تبــاه و فاســد ســاخت. ابونصــر مؤتمــن 

)المنتظــم: ١٣٢/٩ ]٧٧/١٧[(

١٧٣. حسـن بـن یزیـد مـؤّذن بغـدادی. بـه افـراد ثقـه حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی 

نسـبت مـی داد و سـندها را دسـتکاری می کـرد و حدیثـش بـه حدیـث راسـتگویان شـباهت 

یـخ بغـداد: ٧/452( نداشـت. )تار

لـئ المصنوعـه: 45/٢ ]٨4/٢[(. برخـی 
ّ

١٧4. حسـن بـن واصـل1. بسـیار دروغ پرداز بـود. )الل

ی همان ابن دینار است. که و گویند  نیز 

بـود و حدیثـش جعلـی اسـت  ابراهیـم. بسـیار دروغ پرداز و فریبـکار  بـن   ١٧5. حسـین 

و حدیث های نماز روزها و شـب ها را برسـاخته اسـت. )میزان اإلعتدال: ٢4٨/١ ]5٣٠/١[؛ أسـنی 

المطالـب فـی أحادیث مختلفـة المراتب: ص٢١٧ ]ص44٢[(

)میـزان  بـود.  بسـیار دروغ پرداز  َعْسـَقالنی )د.٢4٠(.  متـوّکل  ابی سـرّی  بـن  ١٧6. حسـین 

الکمـال:  تهذیـب  تذهیـب  خالصـة  ]٣١5/٢[؛   ٣65/٢ الّتهذیـب:  تهذیـب  ]5٣6/١[؛   ٢5١/١ اإلعتـدال: 

)]٢٣٠/١[ ص٧٢ 

جـّدش  و  پـدرش  و  خـود  )د.٢٨٢(.  خـّزار2  کوفـی  ربیـع  بـن  حمیـد  بـن  حسـین   .١٧٧

)]5٣٣/١[  ٢٨٠/٢ اإلعتـدال:  میـزان  ٣٨/٨؛  بغـداد:  یـخ  )تار بودنـد.  بسـیار دروغ پرداز 

١٧٨. حسـین بـن داوود ابوعلـی بلخـی )د.٢٨٢(. بسیار حدیث سـاز بـود و ثقـه به شـمار 

نمی آمـد و حدیـث می سـاخت. از یزیـد بـن هـارون، از حمیـد بـن3 انـس، نسـخه ای روایـت 

1. در شمارۀ ١5٩ نیز آمد. )غ.(

2. در همۀ مأخذها، خّزاز آمده است. )غ.(

3. در تاریخ بغداد، چنین آمده است:»از حمید، از انس.« )غ.(
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یـخ بغـداد: 44/٨؛ میـزان اإلعتـدال: ٢5٠/١ ]5٣4/١[؛  کـه بیشـینۀ آن سـاختگی اسـت. )تار نمـوده 

لـئ المصنوعـه: 2/١٨٧ ]٣5٠/٢[(
ّ

الل

١٧٩. حسـین بـن عبـداهلل بـن ضمیـرۀ حمیـری. بسـیار دروغ پرداز و ]نـزد دانشـمندان[ 

بـه شـمار نمی رفـت. )میـزان اإلعتـدال:  یـد. ثقـه و امیـن  بـود و حدیثـش چیـزی نمی ارز مـردود 

)]5٣٨/١[  ٢5٢/١

١٨٠. حسـین بـن عبیـداهلل1 عجلـی ابوعلـی. حدیـث می سـاخت و بـه افـراد ثقـه نسـبت 

یـخ بغـداد: 56/٨؛ نصـب الّرایـه: ١4٣/١؛ مجمـع  الّزوائـد:  مـی داد. )میـزان اإلعتـدال: ٢5٣/١ ]54١/١[؛ تار

لئ المصنوعه: ١/١64 ]١/٣١6[(
ّ

٢٠6/١؛ الل

١٨١. حسـین بـن علـوان بـن قدامـه ابوعلـی. بـه سـال ٢٠٠ در بغـداد حدیـث می گفـت و 

یـخ بغـداد: 6٣/٨؛ میـزان اإلعتدال:  فـردی بسـیار دروغ پرداز و پلیـد بـود و حدیـث می سـاخت. )تار

لـئ المصنوعـه: 
ّ

٢54/١ ]54٢/١[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص6٣ و ١٠٢ و ١١6 ]ص4٣ و 45 و ٧٢ و ٨٢[؛ الل

١٠٩/١؛ 5٠/٢ و 65 و ١١٩ ]٢١١/١؛ ٩4/٢ و ١١5 و ٢٢١[(

١٨٢. حسـین بـن فـرج خّیـاط. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث می دزدیـد. )میـزان اإلعتـدال: 

)]545/٢ ]١55/١

بـه حنـش. بسـیار دروغ پرداز و حدیث هایـش بسـیار  بـن قیـس، ملّقـب  ١٨٣. حسـین 

ی حدیـث نمی نوشـت. )تذکرة الموضوعـات: ص٩٠ ]ص6٣  زشـت و ناپذیرفتنـی بـود و کسـی از و

لـئ المصنوعـه: ١٣/٢ ]٢٣/٢[؛ میـزان اإلعتـدال: ١/٢55 ]١/546[(
ّ

و ٧٧[؛ الل

١٨4. حسـین بـن محّمـد ابوعبـداهلل خالـع بغـدادی )د.4٢٢(. ابوالفتـح صـّواف مصری 

کـه دروغگـو شـمرده شـوند، تنهـا از چهـار تـن حدیـث  گویـد: »در بغـداد از اسـتادان روایـت 

یخ بغداد: ٨/١٠6( نوشتم؛ یکی از ایشان ابوعبداهلل خالع بود.« )تار

1. در میزان اإلعتدال، عبداهلل آمده است.
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اســتاد  از چهــار  یکــی  و  بســیار دروغ پرداز  بــزری )د.4٢٣(.  بــن محّمــد   ١٨5. حســین 

روایت بس دروغگو در بغداد بود. )تاریخ بغداد: ١٠٧/٨؛ میزان اإلعتدال: ١/٢56 ]54٧/١[(

کوفـــی. بســـیار دروغ پرداز و حدیثـــش زشـــت   ١٨6. حصـــن1 بـــن عمـــر  ابوعمـــر احمســـی 

یخ بغداد: ٨/٢64( و ناپذیرفتنی و بی اعتبار بود. )تار

ی را نزدیک  ١٨٧. حفص بن سـلیمان ابوعمر اسـدی بّزاز )د.١٨٠(. برخی سـال وفات و

کـه در بغـداد سـکنا داشـت  بـه ١٩٠ دانسـته اند. او همـان حفـص بـن ابـی داوود قـاری اسـت 

گروهـی،  از  ی  و حدیـث می سـاخت. و بـود  مـردود  دانشـمندان[  ]نـزد  و  بسـیار دروغ پرداز  و 

الّتعدیـل:  و  ]الجـرح  ابوحاتـم  بغـداد: ١٨٨/٨(.  یـخ  )تار نمـوده اسـت.  روایـت  باطـل  حدیث هـای 

گویـد: »]نـزد دانشـمندان[ مـردود بود و او را راسـتگو نمی شـمردند.« ابن عـدّی ]الکامل   ]١٧٣/٣

نیسـت.«  حفـظ  و  روایـت  قابـل  ی  و »حدیث هـای  اسـت:  گفتـه   ]٣٨٠/٢ الّرجـال:  ضعفـاء  فـی 

احادیـث  و  می کـرد  دسـتکاری  را  »سـندها  گویـد:  نیـز   ]٢55/١ المجروحیـن:  ]کتـاب  ابن حّبـان 

مرسـل را بـه پیامبـر نسـبت مـی داد.« )میـزان اإلعتـدال: ٢6١/١ ]55٨/١[؛ مجمـع  الّزوائـد: ١٩5/4(

بســیار  ی  گویــد: »و الّتعدیــل: ١٨٣/٣[  و  ]الجــرح  ابوحاتــم  رّفــا.  بــن عمــر  ١٨٨. حفــص 

کــه در آن دروغ  کــرده  دروغ پــرداز بــود و حدیثــش بی اعتبــار بــود و از ُشــعبه حدیثــی روایــت 

المیــزان: ٣٢٧/٢ ]٣٩٨/٢[( )لســان  اســت.«  گفتــه 

گویــد:  الّتعدیــل: ١٨٣/٣[  ]الجــرح و  ابوحاتــم  َایلــی2.  بــن دینــار  بــن عمــر  ١٨٩. حفــص 

»محّدثــی بســیار دروغ پــرداز بــود.« عقیلــی ]الّضعفــاء الکبیــر: ٢٧5/١[ گفتــه اســت: »حدیث های 

باطــل از پیشــوایان روایــت می نمــود.« ســاجی، او را دروغگــو شــمرده اســت. )لســان المیــزان: 

)]٣٩4/٣٢ ]٢5/٢

١٩٠. حفص بن عمر  رازی. دروغ می گفت. )میزان اإلعتدال: ٣٢٨/٢ ]١/565[(

1.در تاریخ بغداد، حصین آمده است. )غ.(

که وی همان حفص بن عمر بن میمون است. )غ.( گفته اند  ی آمده است. برخی 
ّ
2.در بیشینۀ مأخذها، ُاُبل
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ی در بغــداد ســکنا داشــت و ثقــه و امیــن نبــود   ١٩١. حفــص بــن عمــر حبطــی رملــی. و

گویــد: »]نــزد دانشــمندان[ مــردود  َازدی  یــخ بغــداد: ٢٠١/٨(.  )تار بــود.  و حدیث هایــش دروغ 

گفتــه اســت: »حدیثــش انــدک اســت و آن  بــود.« ابن عــدّی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: ٣٨٨/٢[ 

هــم قابــل اعتمــاد نیســت و حدیث هــای باطــل روایــت نمــوده اســت.« )لســان المیــزان: ٢/٣٢6 

)]٣٩6/٢[

ی را به حدیث سـازی  ١٩٢. حفـص بـن عمـر. او قاضـی حلب و بسـیار دروغ پرداز بود و و

گویـد: »حدیـث می سـاخت و بـه افـراد  می شـناختند. ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: ٢5٩/١[ 

ی جایز نباشـد.« )میزان اإلعتدال: ٢64/١ ]56٣/١[؛ تذکرة  ثقه نسـبت می داد و حّجت آوری به و

لئ المصنوعه: ١٢٩/١(
ّ

الموضوعات: ص١٠٣ ]ص٧٢[؛ الل

از پایه هـای  ی را  بـود. شـافعی و کثیـر بـن عبـداهلل. بسـیار دروغ پرداز  ١٩٣. حفیـدة بـن 

ابن ماجـه: ١4٨/٢( بـر سـنن  دروغگویـی شـمرده اسـت. )حاشـیۀ سـندی 

١٩4. حکم بن عبداهلل ابوسـلمه. بسـیار دروغ پرداز بود و حدیث می سـاخت. از زهری، 

یـخ مدینـة دمشـق:  کـه هیـچ اصلـی نـدارد. )تار کـرده  از ابن مسـّیب، حـدود 5٠ حدیـث روایـت 

مجمـع   ]٨٠/٢[؛   ٢٠٩/١ المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]5٧٢/١[؛   ٢6٨/١ اإلعتـدال:  میـزان  ]13/15-١4[؛   ٣٩4/4

الّزوائد: ١/١٣6(

و  ابی العاص  بن  حکم  بن  حارث  غالم  ی  و َایلی.  ابوعبداهلل  عبداهلل  بن  حکم   .١٩5

ی  و حدیث های  »همۀ  گوید:  احمد  می ساخت.  حدیث  که  بود  بسیار دروغ پرداز  فردی 

یخ مدینة دمشق: ٣٩5/4 ]١5/١5[؛ میزان اإلعتدال: ٢6٨/١ ]5٧٢/١[( ساختگی است.« )تار

ی یــار ابوحنیفــه و بســیار دروغ پرداز  ١٩6. حکــم بــن عبــداهلل ابومطیــع بلخــی فقیــه. و

بــودن  »ضعیــف  گویــد:   ]٢١4/٢ الّرجــال:  ضعفــاء  فــی  ]الکامــل  ابن عــدّی  بــود.  حدیث ســاز  و 

ی روشــن اســت و هیــچ یــک از آن چــه روایــت نمــوده، پذیرفتــه نشــود. بــه ســال ١٩٩  روایــت و

لــئ المصنوعــه: ٢٠/١ ]٣٨/١[(
ّ

)الل درگذشــت.« 

227/5

)342)



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 344

ــزان:  ــان المیـ ــمرده اســـت. )لسـ ــیار دروغ پرداز شـ ــه. َازدی او را بسـ ــم بـــن مصقلـ ١٩٧. حکـ

)]4١٢/٢[  ٣٣٩/٢

١٩٨. حّمـاد بـن عمـرو نصیبـی. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث می سـاخت و بـه افـراد 

ثقـه نسـبت مـی داد. نوشـتن حدیثـش جـز بـرای اظهـار تعّجـب روا نباشـد.1 یحیـی بـن معیـن 

یـخ بغـداد:  ی بـه دروغگویـی و حدیث سـازی معـروف بـود.« )تار گویـد: »و ]معرفـة الّرجـال: 6٣/١[ 

١55/٨؛ میـزان اإلعتـدال: ٢٨٠/١ ]5٩٨/١[؛ مجمـع  الّزوائـد: ٣١٧/٩؛ لسـان المیـزان: ٣5١/٢ ]٢/4٢6[(

١٩٩. حّمـاد بـن ابی حنیفـه، فرزند پیشـوای حنفیـان، نعمـان بـن ثابت کوفـی. جریر او را 

کار تـو پرداختـن بـه  کار!  کـه تـو را بـا حدیـث چـه  گفـت: »بـه او بگـو  دروغگـو شـمرد و بـه قتیبـه 

روایتـی  او  »از  اسـت:  گفتـه   ]٢5٢/٢ الّرجـال:  ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  ابن عـدّی  اسـت.«  قضـاوت 

درست سراغ ندارم.« )لسان المیزان: ٢/٣46 ]4٢١/٢[(

یـه )د.١55(2. مشـهور بـه  کوفـی، مشـهور بـه حّمـاد راو ٢٠٠. حّمـاد بـن ابی لیلـی دیلمـی 

کـه گفته  دروغگویـی در روایـت و سـاختن شـعر و نسـبت دادن آن بـه پیشـینیان بـود؛ چنـدان 

ی شـعر را تبـاه نمـود.« )لسـان المیـزان: ٣5٢/٢ ]4٢٨/٢[( شـده: »و

٢٠١. حّماد مّکی. بسیار دروغ پرداز بود. )تحذیر الخواص: ص45 ]ص١٨٧[(

٢٠٢. حمـزة بـن ابی حمـزۀ َجَزری. بسـیار دروغ پرداز بود و حدیث می سـاخت و حدیثش 

کـه روایـت نمـوده،  یـد. همـۀ حدیث هایـی  زشـت و ناپذیرفتنـی بـود و بـه پـول سـیاهی نمی ارز

لـئ 
ّ

الل ]٢5/٣[؛   ٢٩/٣ الّتهذیـب:  تهذیـب  ]6٠6/١[؛   ٢٨4/١ اإلعتـدال:  )میـزان  اسـت.  سـاختگی 

)]46٠/١[  ٢٣٩/١ المصنوعـه: 

ی بســـیار دروغ پرداز بـــود. )لســـان المیـــزان:  ل )د.4٢٨(. و
ّ

٢٠٣. حمـــزة بـــن حســـین دال

)]4٣6/٢[  ٣5٩/٢

کتاب المجروحین ابن حبان )252/1( با اندکی اختالف، آمده است. )غ.( 1. این عبارت در 

2. در سیر أعالم الّنبالء )١5٧/٧( تاریخ وفاتش ١56 آمده است. )غ.(
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٢٠4. حمیـد بـن ربیـع ابوالحسـن لخمـی خـّزاز کوفـی )د.٢5٨(. یحیـی بن معیـن ]معرفة 

گویـد: »بسـیار دروغ پردازان روزگار مـا چهـار تن هسـتند: حسـین بـن عبداألّول،  الّرجـال: ٩٣/١[ 

 ابوهشـام رفاعـی، حمیـد بـن ربیـع، و قاسـم بـن ابی شـیبه. حمیـد بـن ربیـع بسـیار دروغ پرداز 

و پلیـد اسـت و ثقـه و امیـن بـه شـمار نمـی رود.« ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: ٢٨٠/٢[ 

گفتـه اسـت: »حدیـث می دزدیـد و حدیث هـای بـا سـند مرسـل را بـه پیامبـر نسـبت مـی داد.« 

لـئ 
ّ

الل ]44٢/٢[؛   ٣64/٢ المیـزان:  لسـان  ]6١١/١[؛   ٢٨٧/١ اإلعتـدال:  میـزان  ١64/٨؛  بغـداد:  یـخ  )تار

المصنوعه: ١٧١/٢ ]٣١٩/٢[(

گویـد: »بسـیار دروغ پرداز و پلیـد بـود  کـم   ٢٠5. حمیـد بـن علـی بـن هـارون قیسـی. حا

و پـس از سـال ٣٠٠ در بصـره، از عبدالواحـد بـن غیـاث و شـاذکونی، حدیث هـای سـاختگی 

گفتـه اسـت. )لسـان المیـزان: ٢/٣66 ]٢/444[( روایـت نمـود.« نّقـاش نیـز همیـن سـخن را 

)خ(
٢٠6. خارجــة بــن مصعــب ابوحّجــاج ضبعــی خراســانی سرخســی )د.١6٨(. بســیار  

دروغ پــرداز بــود و ثقــه بــه شــمار نمی رفــت. مــردم از حدیثــش پرهیــز نمــوده، او را وانهادنــد. 

ی بی اعتبــار شــمردند  کــه حدیــث خارجــه را از آن رو گویــد: »جــز ایــن نیســت  ابومعمــر هذلــی 

ی آورده، بــرای آن هــا ســندهایی از یزیــد  کــه اصحــاب قیــاس بــه برخــی از مســائل ابوحنیفــه رو

ی ]= ابوحنیفــه[ قــرار  کتاب هــای و یــاد، مجاهــد و ابن عّبــاس ســاختند و آن را در  بــن ابی ز

ــخ مدینــة دمشــق: ٢6/5 ]4٠٢/١5[( ی ــد و خارجــه آن هــا را روایــت می کــرد.« )تار دادن

٢٠٧. خالد بن آدم. بسیار دروغ پرداز بود. )مجمع  الّزوائد: ٢/١64(

مـردود اسـت  دانشـمندان  نـزد  او  ابوولیـد مخزومـی مدنـی.  اسـماعیل  بـن  ٢٠٨. خالـد 

و قابـل احتجـاج نیسـت. حدیـث می سـاخت و بـه افـراد ثقـه نسـبت مـی داد. )میـزان اإلعتـدال: 

لئ المصنوعة: ٣/٢ و ٨ ]5/٢ و ١٣[(
ّ

٢٩4/١ ]6٢٧/١[؛ الل

228/5
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٢٠٩. خالـد بـن عبدالّرحمـان عبـد. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث می دزدیـد و حدیث 

می سـاخت. )میـزان اإلعتـدال: ٢٩٧/١ ]6٣٣/١[(

 ٢١٠. خالـد بـن عبدالملـک بـن حـارث بـن حکـم بـن ابی العـاص. بسـیار دروغ پرداز بـود 

و بـه سـال ١١٣ از جانـب هشـام والـی مدینـه شـد و تـا هفـت سـال در ایـن سـمت بـود و بـر منبر 

کـّرم اهلل وجهـه _ تعـّرض می نمـود و می گفـت: »خـدا  رسـول خدا؟ص؟، بـه علـی بـن ابی طالـب _ 

کـه  ی می دانسـت  کـه خـود و کار گماشـت، در حالـی  کـه رسـول خدا، علـی را بـه  داناتـر اسـت 

یـخ مدینـة  کـرد.« )تار ی بـا پیامبـر چـون و چـرا  علـی چنیـن و چنـان اسـت؛ اّمـا فاطمـه در بـارۀ و

دمشـق: 5/٨٢ ]١٧٠/١6[(

ــن عــاص، و بســیار  ی از نســل ســعید ب کوفــی. و ــن عمــرو ابوســعید امــوی  ــد ب ٢١١. خال

دروغ پــرداز و دروغگــو و حدیث ســاز بــود و حدیث هــای باطــل روایــت می نمــود. از ُشــعبه، 

یــخ بغــداد: ٢٩٩/٨؛ میــزان اإلعتــدال: ٢٩٨/١  کــرده اســت. )تار حدیث هــای ســاختگی روایــت 

)]٩4/٣[  ١٠٩/٣ الّتهذیــب:  تهذیــب  ]6٣5/١[؛ 

٢١٢. خالد بن قاسم مدائنی ابوهیثم )د.٢١١(. همگان او را دروغگو شمارند. ابویحیی 

ی بسـیار دروغ پرداز بود و آن چه را نشـنیده بود، اّدعا می کرد  گوید: »و محّمد بن عبدالّرحیم 

کـه نـه  کـرد  ی هـزاران حدیـث نوشـته شـد. او حدیث هایـی را از لیـث ]بـن سـعد[ روایـت  و از و

یـخ  کسـی شـنیده بـود و از نـزد خـود حدیـث می سـاخت.« )تار در مصـر وجـود داشـت و نـه از 

المراتـب:  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  أسـنی  ]6٣٧/١[؛   ٢٩٩/١ اإلعتـدال:  میـزان  ٣٠٣/٨؛  بغـداد: 

لئ المصنوعه: ١5٠/٢ ]٢٧٩/٢[(
ّ

ص٢٣٢ ]ص4٧٣[؛ الل

٢١٣. خالـد بـن نجیـح مصـری )د.٢54(. ابوحاتم ]الجـرح و الّتعدیـل: ٣55/٣[ گوید: »وی 

بسیار دروغ پرداز بود و حدیث می ساخت.« )میزان اإلعتدال: ٢٠٣/١ ]١/644[(

٢١4. خالـد بـن یزیـد مّکـی ابوهیثـم عمـری )د.٢٢٩(.1 بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث 

1. همین فرد با نام تغییر یافته به یزید بن خالد، در شمارۀ 6٧٣ خواهد آمد. )غ.(
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می سـاخت و بـه افـراد ثقه نسـبت مـی داد. )میزان اإلعتـدال: ٣٠٣/١ ]646/١ و 64٧[؛ مجمع  الّزوائد: 

لئ المصنوعه: 5٣/١ و ١١6 ]١٠٢/١ و ٢٢٣[(
ّ

٢4٩/١؛ 5٣/٩؛ الل

٢١5. خـراش بـن عبـداهلل. بسـیار دروغ پرداز و سـخنش بی اعتبـار بود و نوشـتن حدیثش 

جز برای سـنجش و مقایسـه جایز نباشـد. )میزان اإلعتدال: ١/٣٠5 ]65١/١[(

نوشـته نشـود.  بـود و حدیثـش  بـن جحـدر )د.١٣٢(. بسـیار دروغ پرداز  ٢١6. خصیـب 

)]٣٢٢/٢[  ١٧٣/٢ ١٩٧/١؛  المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]65٣/١[؛   ٣٠6/١ اإلعتـدال:  )میـزان 

٢١٧. خلیـل بـن زکرّیا شـیبانی بصری. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیث های باطل روایت 

]٢٩5/١[؛  ص٩١  الکمـال:  تهذیـب  تذهیـب  خالصـة  ]١4٣/٣[؛   ١66/٣ الّتهذیـب:  )تهذیـب  می نمـود. 

میـزان اإلعتـدال: ٣١٣/١ ]66٧/١[؛ مجمـع  الّزوائـد: ٣٠/١(

)د(
ی قاضی قزوین و ]نزد دانشمندان[ مردود بود و دروغ می گفت.  ٢١٨. داوود بن ابراهیم. و

لئ المصنوعه: ١5٩/٢ ]٢/٢٩6[(
ّ

)میزان اإلعتدال: ٣١6/١ ]٣/٢[؛ الل

کـه در بغـداد سـکنا داشـت و در  ی  ٢١٩. داوود بـن زبرقـان ابوعمـرو رقاشـی بصـری. و

حـدود سـال صـد و هشـتاد و انـدی درگذشـت، بسـیار دروغ پرداز و ]نـزد دانشـمندان[ مـردود 

یـخ بغـداد: ٣5٨/٨؛  ی پذیرفتـه نمی شـد. )تار بـود و سـخنش اعتبـار نداشـت و هیـچ حدیـث و

یـخ مدینـة دمشـق: ٢٠٠/5 ]١46/١٧[؛ میـزان اإلعتـدال: ٣١٨/١ ]٧/٢[( تار

ی مقیم بغداد و فردی بسـیار دروغ پرداز  ٢٢٠. داوود بن سـلیمان ابوسـلیمان جرجانی. و

لئ المصنوعه: ١٣٢/٢ ]٢/٢44[(
ّ

یخ بغداد: ٣66/٨؛ الل بود. )تار

داشـت،  سـکنا  بغـداد  در  کـه  او  مـؤّذن.  ابوسـلیمان  عبدالجّبـار  بـن  داوود   .٢٢١

یخ  بسـیار دروغ پرداز و حدیثـش زشـت و ناپذیرفتنـی بـود و نوشـتن حدیثـش جایـز نباشـد. )تار

)]١٠/٢[  ٣١٩/١ اإلعتـدال:  میـزان  ٣56/٨؛  بغـداد: 
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در  و  و حدیـث می سـاخت  بـود  مالـک  بـن  انـس  یـاران  از  ی  عّفـان. و بـن  داوود   .٢٢٢

خراسـان می گردیـد و بـر انـس حدیـث دروغ می بسـت. او نسـخه ای سـاختگی از انـس نوشـته 

لـئ المصنوعـه: ١٢/١؛ 
ّ

اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ٣٢١/١ ]١٢/٢[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص١١ ]ص١٣[؛ الل

)]١٩٩/٢ ]٢٣/١؛   ١٠٩/٢

٢٢٣. داوود بن عمر نخعی. بسیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: ٣٢٢/١ ]٢/١6[(

ی در بغداد سـکنا داشـت و همان  ٢٢4. داوود بن محّبر ابوسـلیمان بصری )د.٢٠6(. و

ثقـه نسـبت مـی داد  افـراد  بـه  و  بـود و حدیـث می سـاخت   جـا درگذشـت. بسـیار دروغ پرداز 

گـر جـز »کتـاب  ا بـود.  مـردود  ]نـزد دانشـمندان[  و  ناپذیرفتنـی داشـت  و  روایت هـای زشـت  و 

کـه برسـاخته، چیـز دیگـری نسـاخته بـود، همیـن برای داللت بـر آن چه یاد شـد، کافی  العقـل« 

یـخ بغـداد: ٣6٠/٨؛ البدایـة و الّنهایـه: ٢٢٩/٩ ]٢55/٩[؛ تهذیـب الّتهذیـب: ٢٠١/٣ ]١٧٣/٣[؛  بـود. )تار

لئ المصنوعه: ١٢٧/١ و ٢4١؛ ٢٢٢/٢ ]٢46/١ و 464؛ ٢/4١5[(
ّ

الل

٢٢5. دینار بن عبداهلل ابوِمْکَیس حبشی. بسیار دروغ پرداز بود و نسخه ای دراز دارد. با 

وقاحـت، حـدود ٢4٠ حدیـث از انـس بـن مالـک روایت نموده و از او حدیث هایی سـاختگی 

آورده اسـت. ذهبـی، از ابن عـدّی، یکـی از حدیث هـای دینـار را بـه طریـق محّمـد بـن احمـد 

کـرده و بـه نقـل از ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: ١٠٩/٣[ ایـن سـخن قّفاص را  قّفـاص یـاد 

گر  آورده اسـت: »مـن از دینـار ٢5٠ حدیـث، نگهـداری و روایـت کردم.« سـپس گفته اسـت: »ا

ی ٢٠٠٠٠ حدیـث روایـت نمایـد کـه همگـی  حدیث هایـش از همیـن قبیـل باشـد، می توانـد از و

ی نزدیـک بـه ١٠٠ حدیـث سـاختگی از انـس روایـت  گفتـه اسـت: »و کـم  دروغیـن باشـد.« حا

نمـود.« )میـزان اإلعتـدال: ٣٢٩/١ ]٣٠/٢[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص5٧ ]ص5٣[(

)ر_ ز(
٢٢6. ربیع بن بدر. بسیار دروغ پرداز بود. )مجمع  الّزوائد: ١٢٢/١(

٢٢٧. ربیـع بـن محمـود ماردینـی )د.65٢(. فریبـکار و افتـرازن بـود و بـه سـال 5٩٩ اّدعـا 
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کـه عمـری طوالنـی یافتـه اسـت. )میـزان اإلعتـدال:  کـه از صحابـۀ رسـول خدا؟ص؟ اسـت  نمـود 

٣٣5/١ ]4٢/٢[؛ لسـان المیـزان: 44٧/٢ ]55٣/٢[(

کـه اّدعـا نمـود از صحابـۀ  ٢٢٨. رتـن هنـدی. محّدثـی فریبـکار و بسـیار دروغ پرداز بـود 

پیامبـر بـوده اسـت. گوینـد که در سـال 6٣٢ درگذشـت. )میزان اإلعتـدال: ٣٣6/١ ]45/٢[؛ لسـان 

المیزان: 45٠/٢ ]٢/556[(

٢٢٩. روح بــن مســافر ابوبشــر بصــری. حدیــث می ســاخت و از اعمــش حدیث هــای 

ســاختگی روایــت نمــوده اســت. )لســان المیــزان: 46٨/٢ ]٢/5٧6[(

کنـدی. بسـیار دروغ پرداز بـود و بـه »حمیـد طویـل« حدیـث دروغ  یـد1  ٢٣٠. زکرّیـا بـن در

کـه ذکـر آن روا نباشـد. )میـزان اإلعتـدال: ٣4٨/١؛ 5٨/٣  می بسـت و نسـخه ای سراسـر دروغ دارد 

]٧٢/٢؛ 54٩/٣[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص5 و ٨6 ]ص4 و 6٠[؛ أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة 

لـئ المصنوعـه: ١٩/٢ و ٣٠٧ ]٢/٣5[(
ّ

المراتـب: ص٢١٣؛ الل

یاد. فریبکار بود و حدیث می ساخت. )تذکرة الموضوعات: ص6٨( ٢٣١. زکرّیا بن ز

٢٣٢. زکرّیـا بـن یحیـی مصـری ابویحیـی وکار2 )د.٢54(. دروغ پـردازی بـس بـزرگ بـود 

 و حدیـث می سـاخت و فقیهـی دارای حلقـۀ درس بـود. برخـی او را از صالحـان و عابـدان 

لـئ المصنوعـه: 
ّ

الل الّزوائـد: ١٣١/١؛  و فقیهـان شـمرده اند. )میـزان اإلعتـدال: ٣5١/١ ]٧٧/٢[؛ مجمـع  

)]٣٩5/٢١١/٢ ]٢

بســی  و  بســیار دروغ پرداز  )د.4٩١/4٩٢(.  حســینی  یــد  ز بــن  حســن  بــن  یــد  ز  .٢٣٣

ینبــی، چهــل حدیــث ســاخت. )میــزان اإلعتــدال:  حدیث ســاز و فریبــکار بــود. در روزگار طــّراد ز

٣6٢/١ ]١٠١/٢[؛ لسان المیزان: ٢/5٠5 ]6٢٢/٢[(

1. در أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب )ص٢١٣ ]ص4٣٢[(، زویـل ]و در دیگـر فرهنگ نامه هـا، ُدویـد[ 
آمـده اسـت.

2. در الضعفـاء الکبیـر )87/2( وّقـاد، و در الکامـل فـی ضعفـاء الرجـال )215/3(، میـزان االعتـدال و اآللـئ المصنوعـة، 
وقـار آمـده اسـت. )غ.(
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٢٣4. زید بن رفاعه ابوخیر. بسیار دروغ پرداز بود و بنا به فلسفه ای که در حدیث سازی 

داشت، به ساختن حدیث معروف بود. دارای کتاب اربعین ساختگی است که ابن ودعان 

آن را سرقت نمود و همۀ حدیث های آن را بر سندهای صحیح و مشهور میان حدیث شناسان 

أسنی  ١٠4[؛  و   ١٠٣/٢[  ٣64 و   ٣6٣/١ اإلعتدال:  میزان  444/٩؛  45٠/٨؛  بغداد:  )تاریخ  کرد.  استوار 

لسان  ]4٣/١[؛   ٢٣/١ المصنوعه:  لئ 
ّ

الل ]ص56٩[؛  ص٢٧٣  المراتب:  مختلفة  أحادیث  فی  المطالب 

المیزان: ٢/5٠6 ]6٢٣/٢[(

دانشـمندان[  ]نـزد  و  بسـیار دروغ پرداز  بصـری.  کهـی  فا ثقفـی  میمـون  بـن  یـاد  ز  .٢٣5

مـردود و حدیثـش واهـی بـود. چندین حدیث سـاخته اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ٣5٩/١ ]٩4/٢[؛ 

لـئ المصنوعـه: 5٧/٢ و ٩٣ ]١٠١/٢ و ١٧٠[(
ّ

الل

)س(
نصـب  ص6٢؛  الموضوعـات:  )تذکـرة  می سـاخت.  حدیـث  عبداألعلـی.  بـن  سـالم   .٢٣6

)٢٣٨/4 الّرایـه: 

٢٣٧. سـری بـن عاصـم ابوعاصـم1 همدانـی. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث می دزدیـد 

ی روا نباشـد. )البدایـة   و حدیث هـای مرسـل را بـه پیامبـر نسـبت مـی داد. حّجـت آوری بـه و

لئ المصنوعه: ٨٠/٢ ]٢/١44[(
ّ

و الّنهایه: ٣54/5 ]٣٧6/5[؛ میزان اإلعتدال: ٣٧٠/١ ]١١٧/٢[؛ الل

صفـت  بـا  و  بـود  بسـیار دروغ پرداز  بصـری.  عّطـار  ابوالحسـن  سـالم  بـن  سـعید   .٢٣٨

مّکـه،  در  دارد.  بـد  بسـیار  سـابقه ای  حدیث شناسـان  نـزد  می شـد.  یـاد  او  از  حدیث سـازی 

یـخ بغـداد: ٨٠/٩؛ میـزان اإلعتـدال: ٣٨٢/١ ]١4١/٢[؛ أسـنی  حدیث هـای باطـل روایـت می نمـود. )تار

المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ١٢6/١؛  الّزوائـد:  مجمـع   ]ص٨١[؛  ص٣٩  المراتـب:  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب 

کشف الخفاء: ١٢٣/١( 4٣/٢ و ٩١ و ١٣٩ ]٨١/٢ و ١65 و ٢5٩[؛ 

1. در برخی از مأخذها، ابوسهل آمده است. )غ.(
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کـه در سـال ١6٨  گفتـه شـده  ٢٣٩. سـعید بـن سـنان ابومهـدی. بسـیار دروغ پرداز بـود و 

لـئ المصنوعـه: ٢/٢٠6 ]٢/٣٨4[(
ّ

درگذشـت. )میـزان اإلعتـدال: ٣٨4/١ ]١4٣/٢[؛ الل

٢4٠. سعید بن عنبسۀ رازی. بسیار دروغ پرداز بود و راست نمی گفت. )میزان اإلعتدال: 

لئ المصنوعه: 6٠/٢ ]٢/١٠6[(
ّ

٣٨٩/١ ]١54/٢[؛ الل

٢4١. سعید بن موسی َازدی. حدیث می ساخت. )تذکرة الموضوعات: ص٧٠ ]ص٧٢[(

٢4٢. سکین بن سراح1. بسیار دروغ پرداز بود. )تذکرة الموضوعات: ص٩6 ]ص6٨[(

یـخ بغـداد: ١45/٩؛ تهذیـب  ٢4٣. سـلم بـن ابراهیـم وّراق بصـری. بسـیار دروغ پرداز بـود. )تار

الّتهذیـب: 4/١٢٧ ]4/١١٢[(

٢44. سـلمة بـن حفـص سـعدی. حدیـث می سـاخت. )میـزان اإلعتـدال: 4٠6/١ ]١٨٩/٢[؛ 

لئ المصنوعه: ١/٢٣5 ]١/445[(
ّ

الل

٢45. سـالم بن سـلم2 طویل ابوعبداهلل تمیمی. حدیث می سـاخت و بسـیار دروغ پرداز 

ی حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی دارد. در حـدود سـال  و ]نـزد دانشـمندان[ مـردود بـود. و

یخ بغداد: ١٩٧/٩؛ تذکرة الموضوعات: ص5٨ ]ص4١[( ١٧٧ درگذشت. )تار

]نـزد  و  پلیـد  و  جهمّیـه  مذهـب  پیـرو  و  می سـاخت  حدیـث  مسـلم.  بـن  سـلیم   .٢46

)]٢٣٢/٢[  4٢٧/١ اإلعتـدال:  )میـزان  َنَیـرزد.  چیـزی  حدیثـش  بـود.  مـردود  دانشـمندان[ 

ــث  ــود و حدی ــیار دروغ پرداز ب ــامی. بس ــی ش ــد جرش ــد ابومحّم ــن احم ــلیمان ب ٢4٧. س

یــخ مدینــة دمشــق: 6/٢4٢  یــخ بغــداد: 5٠/٩؛ تار می دزدیــد و ]نــزد دانشــمندان[ مــردود بــود. )تار

)]١٧5/٢٢[

ابن عـدّی  و  شـمرده  دروغگـو  را  او  یحیـی  حافـظ.  واسـطی  احمـد  بـن  سـلیمان   .٢4٨

1. شاید ابوسراج درست باشد.

2. در میزان اإلعتدال، مسلم و سلیم ]و در چاپ دیگر: ١٧5/٢: سلیم و سلیمان[ آمده است.
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گویـد: »نـزد من، از کسـانی اسـت که حدیـث می دزدیدند.  ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: ٢٩٣/٣[ 

دارای حدیث هـای منحصـر بـه فـرد اسـت.« )میـزان اإلعتـدال: 4٠٨/١ ]٢/١٩4[(

کـه دارقطنـی او را  ٢4٩. سـلیمان بـن احمـد ملطـی مصـری. از روایتگـران متأّخـر اسـت 

دروغگـو شـمرده اسـت. )میـزان اإلعتـدال: 4٠٨/١ ]٢/١٩5[(

٢5٠. سـلیمان بـن احمـد سرقسـطی بغـدادی )د.4٨٩(1. بسـیار دروغ پرداز بـود. )میـزان 

اإلعتدال: 4٠٩/١ ]١٩5/٢[؛ المنتظم: ٩٩/٩ ]٣٣/١٧[(

بـود و حدیث هـای دروغ بی شـمار سـاخته   ٢5١. سـلیمان بـن بّشـار. از حدیث سـازان 

و بـه افـراد قابـل اعتمـاد نسـبت داده اسـت. )میـزان اإلعتـدال: 4١٠/١ ]١٩٧/٢[؛ تذکـرة الموضوعـات: 

ص6 و ٣١ ]ص5 و ٢٣[(

از  یکـی  )د.٢٣4(.  شـاذکونی  بـه  معـروف  ابواّیـوب،  بصـری  داوود  بـن  سـلیمان   .٢5٢

حافظـان و فـردی بسـیار دروغ پرداز و پلیـد بـود کـه بی درنـگ حدیـث می سـاخت. گفته شـده 

یـخ بغـداد: 4٧/٩؛ تذکـرة الُحّفـاظ: 66/٢ ]4٨٨/٢[؛  کـه شـراب می نوشـید و فـردی بی حیـا بـود. )تار

میـزان اإلعتـدال: ١/4١4 ]٢/٢٠5[(

یـخ: ١٩/4[ او را دروغگـو  کوفـی. ابن معیـن ]الّتار یـد محاربـی ابـوآدم  ٢5٣. سـلیمان بـن ز

شـمرده اسـت. )خالصـة تذهیـب تهذیـب الکمـال: ص١٢٨ ]4١٢/١[(

یـخ  )تار می سـاخت.  حدیـث  و  می گفـت  دروغ  جبائـری2.  سـلمۀ  بـن  سـلیمان   .٢54

 مدینـة دمشـق: ٢٧6/6 ]٣٢٣/٢٢[؛ میـزان اإلعتـدال: 4١6/١ ]٢٠٩/٢[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص٧٠ ]ص4٩ 

لئ المصنوعه: ١/٨5 ]١/١64[(
ّ

و ٧٢[؛ الل

٢55. سـلیمان بـن عبدالحمیـد ابواّیـوب بهرانـی حمصـی. بسـیار دروغ پرداز بـود و ثقـه 

یخ مدینة دمشق: 6/٢٨٠ ]٢٢/٣44[( و امین به شمار نمی رفت. )تار

که در ٣٩٩ زاده شد و در 4٧٩ درگذشت. )غ.( 1. در لسان المیزان )٩٠/٣( آمده 

2. در تاریخ مدینة دمشق ]٣٢١/٢٢[ خبائری حمصی آمده است.

)253)
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٢56. سـلیمان بن عمرو ابوداوود نخعی. بیش از همگان به رسـول خدا دروغ می بسـت 

و به حدیث سـازی معروف بود. به ظاهر، انسـانی صالح بود؛ اّما بسـیار حدیث می سـاخت. 

یـخ بغـداد: ١5/٩-٢١( گویـد: »در بغـداد افـرادی بودنـد کـه دروغ می گفتنـد و حدیث  خطیـب )تار

ی اهـل  کـه و گفتـه اسـت:›با آن  کـم  کـه از جملـۀ آنـان، ابـوداوود نخعـی بـود. حا می سـاختند 

کـه حدیـث می سـاخت.‹ دیگـری گفتـه  پارسـایی بـود و بسـیار عبـادت می کـرد، تردیـد نـدارم 

)میـزان  می گرفـت.‹«  روزه  روزهـا  و  می نمـود  عبـادت  شـب ها  همـه،  از  بیـش  ی  اسـت:›و

لـئ 
ّ

الل ]ص٨٣[؛  ص4١  المراتـب:  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  أسـنی  ]٢١6/٢[؛   4٢٠/١ اإلعتـدال: 

المصنوعه: 6٠/١؛ ٣٩/٢ و ١٣٢ ]١١6/١؛ ٧٣/٢ و ٢44[(

یخ  ٢5٧. سـلیمان بن عیسـی سـجزی. بسـیار دروغ پرداز بود و حدیث می سـاخت. )تار

و ١٩4؛  و ١٠١؛ ٨٠/٢ ]١٢٧/١  المصنوعـه: ١/66  لـئ 
ّ

الل میـزان اإلعتـدال: 4٢٠/١ ]٢١٨/٢[؛  بغـداد: 6٠/4؛ 

کـه در أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب )ص٢٧4 ]ص5٧٢[( آمـده،  ١45/٢[(. چنـان 

بیسـت و انـدی حدیـث سـاخت.

)خالصـة  می سـاخت.  حدیـث  بصـری.  خالطـی  ابوالحسـن  صقیـن1  بـن  سـهل   .٢5٨

لئ المصنوعه: ١6٠/١ 
ّ

تذهیـب تهذیـب الکمـال: ص١٣٣ ]4٢٧/١[؛ میـزان اإلعتدال: 4٣٠/١ ]٢٣٨/٢[؛ الل

)]٣٠٨/١[

٢5٩. سـهل بـن عامـر بجلـی. حدیث هـای باطل روایت می نمود و حدیث می سـاخت. 

)لسان المیزان: ١١٩/٣ ]١4٢/٣[(

ی را دروغگـو شـمرده و ابواسـحاق فقیـه گفتـه  کـم و ٢6٠. سـهل بـن عّمـار نیشـابوری. حا

ی  اسـت: »بـه خـدا سـوگند! سـهل بـر ابن نافع حدیـث دروغ  بسـت.« ابراهیم سـعدی گوید: »و

بـا دروغگویـی بـه مـن نزدیکی می جسـت.« )أسـنی المطالـب فی أحادیـث مختلفة المراتـب: ص١٠5 

]ص٢٠٢[؛ میـزان اإلعتـدال: 4٣٠/١ ]٢4٠/٢[(

1. در میزان اإلعتدال، صقیر؛ در لسان المیزان، صقین؛ و در جز آن دو، سقین آمده است.
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٢6١. سـهل بـن قریـن بصـری. َازدی او را دروغگـو شـمرده اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ١/4٣4 

لـئ المصنوعـه: ٨٢/٢ 
ّ

]٢4٠/٢[؛ أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب: ص٢6١ ]ص54٣[؛ الل

)]١4٩/٢[

٢6٢. سیف بن عمر تمیمی برجمی. بسیار حدیث ساز بود و حدیثش اعتبار نداشت 

کرده اند. )تهذیب الّتهذیب:  کفر مّتهم  و همۀ حدیث هایش زشت و ناپذیرفتنی بود. او را به 

)]٢5٩/4[ ٢٩6/4

 ٢6٣. سـیف بـن محّمـد ثـوری، خواهـرزادۀ سـفیان ثـوری. بسـیار دروغ پرداز و پلیـد بـود 

یـخ بغـداد: ٣5/١؛ ٢٢6/٩؛ ٢5٣/١٢؛  و حدیـث می سـاخت و حدیثـش قابـل نوشـتن نیسـت. )تار

الّزوائـد:  الّتهذیـب: ٢٩6/4 ]٢6٠/4[؛ مجمـع   تذکـرة الموضوعـات: ص١٠٢ و ١١٢ ]ص٧٢ و ٧٩[؛ تهذیـب 

ی  لـئ المصنوعـه: 6٧/١ و ١٠١ و ١٢٩؛ ٢٠٩/٢ و 207 ]١٢٩/١ و ١٩4 و 4٧٣؛ ٣٩١/٢ و 4٠٧[ _ و
ّ

٢١٩/١؛ الل

گویـد: »او بـه بـاور همـگان، بسـیار دروغ پرداز بـود.« _ ؛ خالصـة تذهیـب تهذیـب الکمـال: ص١٣6 

)]4٣6/١[

)ش(
٢64. شاد بن شیریامیان1. حدیث می ساخت. )تذکرة الموضوعات: ص٣ ]ص٢[(

»حدیـث  گویـد:  المجروحیـن:١/٣64[  ]کتـاب  ابن حّبـان  خراسـانی.  بشـر  بـن  شـاه   .٢65

)]4٣١/١[  ٢٢4/١ المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]٢6٠/٢[؛   44٠/١ اإلعتـدال:  )میـزان  می سـاخت.« 

لئ المصنوعه: ٢٣٩/٢ ]45١/٢[(
ّ

٢66. شاه بن قرح ابوبکر. حدیث می ساخت. )الل

اإلعتـدال:  )میـزان  اسـت.  را دروغگـو شـمرده  او  َازدی  بـن عمـرو طّحـان.  ٢6٧. شـعیب 

)]٢٧٧/٢[  44٨/١

حدیـث   4٠٠« گویـد:  ی  و می سـاخت.  حدیـث  بصـری.  ابی خالـد  بـن  شـیخ   .٢6٨

1. در فرهنگ نامه هـا، در بـارۀ ایـن نـام و آن چـه بـه دنبالـش آیـد، اختـالف بسـیار اسـت ]و در بیشـینۀ مأخذهـا، شـاه بـن 
شـیربامیان خراسـانی آمـده اسـت[.

)356)
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کنـم!« )میـزان اإلعتـدال:  یـان راه دادم و نمی دانـم چـه  سـاختم و آن را در دفترچـۀ ثبـت نـام راو

45٢/١ ]٢٨6/٢[؛ تذکرة الموضوعات: ص64 و ١١٣ ]ص٧٩ و ٨٠[؛ تحذیر الخواص: ص56 ]ص٢١5[(

)ص _ ض(
ی که صاحب کتاب  ٢6٩. ابوالعالء صاعد بن حسن ربعی بغدادی لغوی )د.4١٧(. و

که در نقل هایش دروغ  کتاب ها نگاشت. مّتهم بود  گزید و  الفصوص است، در اندلس سکنا 

کتابش را مردود شمردند. چون برای منصور بن عامر آشکار شد  می گوید و از این رو، مردم 

که به  یا افکْند؛ چرا  کتاب الفصوص را به در ی نقل دروغ می نماید و قابل اعتماد نیست،  که و

که هیچ یک از مطالب آن صّحت ندارد. )وفیات األعیان: ٢٨٧/١ ]4٨٨/٢[؛ البدایة  گفتند  ی  و

هب: ٢٠٧/٣ ]٨5/5[؛ بغیة الوعاه: ص٢6٨ ]٧/٢[(
ّ

و الّنهایه: ٢١/١٢ ]٢٧/١٢[؛ شذرات الذ

بســیار دروغ پرداز  )د.٣١6(.  ی  َهــَرو قیراطــی  ابی مقاتــل  بــن  احمــد  بــن  صالــح   .٢٧٠ 

و فریبــکار بــود و آن چــه را نشــنیده بــود، روایــت می کــرد و حدیــث می دزدیــد. ابوحاتــم محّمــد 

ــتکاری  ــد و آن را دس ــث می دزدی ــد: »حدی گوی ــن: ٣٧٣/١[  ــاب المجروحی ــتی ]کت ــان بس ــن حّب ب

گــون نقــل کرده اند، دســتکاری  یــان در باب هــای گونا کــه راو می کــرد و بیــش از ١٠٠٠٠ حدیــث را 

یــخ بغــداد: ٣٢٩/٩؛ میــزان اإلعتــدال:  ی روا نباشــد.« )تار نمــود و بــه هیــچ وجــه، حّجــت آوری بــه و

)]٢٨٧/٢[ 45٣/١

٢٧١. صالح بن بشـیر ابوبشـر مّری بصری )د.١٧6/١٧٢(. قّصه سـازی بسـیار دروغ پرداز 

یـخ بغداد: ٣٠٨/٩( و ]نـزد دانشـمندان[ مردود بود. )تار

٢٧٢. صالح بن حّسان بصری. بسیار دروغ پرداز بود. )تذکرة الموضوعات: ص٧ ]ص6[(

اعتبـاری  و  بـود  پلیـد  و  بغـدادی خلـدی. بسـیار دروغ پرداز  بـن سـعید  ٢٧٣. صبیـح1 

یخ بغداد: ٣٣٨/٩؛ میزان اإلعتدال: 46٣/١ ]٣٠٧/٢[( نداشت. )تار

1. در تاریخ بغداد، صبیج آمده است.
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یســت  َمــْرَوزی حاجبــی. در حــدود ســال ١٣٠ می ز بــن محّمــد منقــری   ٢٧4. صخــر 

 و بســیار دروغ پرداز بــود و حدیــث می ســاخت. هــر چــه روایــت نمــوده، ســاختگی اســت 

و حدیث هــای باطــل بــه افــراد ثقــه نســبت داده و از مالــک و لیــث و ابن لهیعــه، حدیث هــای 

ســاختگی روایــت نمــوده اســت. )میــزان اإلعتــدال: 464/١ ]٣٠٨/٢[؛ تذکــرة الموضوعــات: ص٢٨ و 

لــئ المصنوعــه: ٧٨/١ ]١4٩/١[(
ّ

4٠ ]ص٢٨ و ٢٩[؛ الل

٢٧5. صقر بن عبدالّرحمان ابوبهز کوفی. از دروغگوترین مردم بود و حدیث می ساخت. 

لئ المصنوعه: ٣٩/٢ ]٧٣/٢[(
ّ

یخ بغداد: ٣4٠/٩؛ میزان اإلعتدال: 46٧/١ ]٣١٧/٢[؛ الل )تار

ی در بغـداد سـکنا داشـت و بسـیار دروغ پرداز  یـد عّطـار. و ٢٧6. صلـة بـن سـلیمان ابوز

یخ بغداد: ٣٣٧/٩( و ]نزد دانشمندان[ مردود بود. ثقه به شمار نمی آید. )تار

ک بن حمزۀ منبجی. حدیث می ساخت و همۀ روایت هایش، یا در متن  ٢٧٧. ضّحا

و یا در سند، زشت و ناپذیرفتنی بود.1 )میزان اإلعتدال: 4٧٠/١ ]٣٢٣/٢[(

)ط _ ظ(
بـی. بسـیار حدیـث می سـاخت و بـه افـراد ثقه نسـبت می داد 

َ
٢٧٨. طاهـر بـن فضـل َحل

و نوشـتن حدیثـش جـز بـرای اظهـار تعّجب، روا نباشـد. )میـزان اإلعتـدال: ١/4٧5 ]٢/٣٣5[(

یـد2 ابومسـکین رقـی. حدیثـش سـخت زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت   ٢٧٩. طلحـة بـن ز

یـخ مدینـة دمشـق:  ی جایـز نیسـت. بد کـردار و حدیث سـاز بـود. )تار و حّجـت آوری بـه روایـت و

نادرسـتی  در بـارۀ  و ٣١٧[(. سـخنان حافظـان   ١56/١[  ٨١/١ المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل 65/٧ ]٢6/٢5[؛ 

کتـاب )ج٩( خواهـد آمـد. روایـت او، بـه خواسـت خـدای تعالـی، در همیـن 

ی روا نیست.  ٢٨٠. ظبیان بن محّمد حمصی. بسیار دروغ پرداز بود و حّجت آوری به و

)میزان اإلعتدال: 4٨١/١ ]٣4٨/٢[(

ک بن جْمو آمده است. 1. در برخی مآخذها از جمله میزان االعتدال چاپ مورد استناد ما، ضّحا

که گمان دارم اشتباه نگارشی است. 2. در الللئ المصنوعه تألیف سیوطی، یزید آمده 
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)ع(
٢٨١. عاصم بن سلیمان ابوشعیب تمیمی بصری. بسیار دروغ پرداز و ]نزد دانشمندان[ 

مردود بود و حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: ٢/٢ ]٣5٠/٢[؛ لسان المیزان: ٢١٨/٣ ]٣/٢٧5[(

گوید: »ناشناخته و بسیار دروغ پرداز بود.« )میزان اإلعتدال:  ٢٨٢. عاصم بن طلحه. َازدی 

ج٢ ]٣5٣/٢[؛ لسان المیزان: ٢٢٠/٣ ]٢٧٨/٣[(

٢٨٣. عامر بن ابی عامر. بسیار دروغ پرداز بود و حدیث می ساخت. )تذکرة الموضوعات: 

ص٧4 ]ص5٢[(

که در بغداد  ی  نوادۀ زبیر بن عوام. و ابوحارث اسدی مدینی،  ٢٨4. عامر بن صالح 

یست، بسیار دروغ پرداز و پلید و دشمن  سکنا داشت و در روزگار خالفت هارون الّرشید می ز

الّرجال: 5٢/١[ و ابن حّبان ]کتاب  یخ بغداد: ٢٣6/١٢(. ابن معین ]معرفة  خدا و غیر ثقه بود. )تار

شمرده اند.  دروغگو  را  او   ]٨٣/5 الّرجال:  ضعفاء  فی  ]الکامل  ابن عدّی  و   ]١٨٧/٢ المجروحین: 

)خالصة تذهیب تهذیب الکمال: ص١56 ]٢٣/٢[(

٢٨5. عّباد بن جویریۀ بصری. بسیار دروغ پرداز و ناراست گو و ]نزد دانشمندان[ مردود 

لئ المصنوعه: ١٠/٢ ]١٨/٢[(
ّ

بود و سخنش بهایی ندارد. )میزان اإلعتدال: ٩/٢ ]٣65/٢[؛ الل

٢٨6. عّبـاد بـن صهیـب. او را بـه حدیث سـازی وصـف نموده انـد و ]نـزد دانشـمندان[ 

کنـار   ١٠٠٠٠٠ خویـش  حدیـث  شـنیدم:›از  مدینـی  بـن  علـی  »از  گویـد:  کدیمـی  بـود.  مـردود 

یخ بغـداد: 46٣/١١( نیـز از مدینی  نهـادم کـه نیمشـان از آِن عّبـاد بـن صهیـب بـود.‹ خطیـب )تار

کـه ٣٠٠٠٠ از آن هـا از آِن عّبـاد  کنـار نهـادم  گـزارش نمـوده اسـت:›از حدیـث خویـش ١٠٠٠٠٠ را 

بـن صهیـب بـود.‹« )میزان اإلعتدال: ١٠/٢ ]٣6٧/٢[؛ تذکرة الموضوعات: ص46 و ١١5 ]ص٣٣ و ٨١[(

 ١٨/٢ اإلعتـدال:  )میـزان  بـود.  بسـیار دروغ پرداز  بصـری.  ضّبـی  بـّکار1  بـن  عّبـاس   .٢٨٧

لئ المصنوعه: 4٠٢/١(
ّ

]٣٨٢/٢[؛ الل

1. در برخی از مأخذها، عّباس بن ولید بن بّکار آمده است. )غ.(
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ک بلخـی. فریبـکار و حدیث سـاز بـود. )میـزان اإلعتـدال: ١٨/٢  ٢٨٨. عّبـاس بـن ضّحـا

]٣٨٣/٢[؛ تذکرة الموضوعات: ص٩5 ]ص6٧[(

ی که در سـال ٣٢5  ٢٨٩. عّبـاس بـن عبـداهلل بـن احمد ابوالفضل مّری فقیه شـافعی. و

هنـوز زنـده بـود، بسـیار دروغ پرداز و ناراسـت گو بـود و راسـتگو و ثقه و امین به شـمار نمی رفت. 

یخ مدینة دمشـق: ٧/٢٢5 ]٢6/٢٢6[( )تار

٢٩٠. عّباس بن فضل عبدی ازرق بصری. او که در بغداد سکنا داشت، بسیار دروغ پرداز 

یخ بغداد: ١٣4/١٢؛ میزان اإلعتدال: ٢٠/٢ ]٢/٣٨5[( و پلید بود. )تار

٢٩١. عّباس بن محّمد عدوی1. حدیث می ساخت. )تذکرة الموضوعات: ص٧١ ]ص5٠[(

٢٩٢. عّباس بن محّمد مرادی. حدیث های دروغ از مالک روایت نمود. )میزان اإلعتدال: 

)]٣٨6/٢٠/٢ ]٢

ــش را  ــود و حدیث ــیار دروغ پرداز ب ــّزار2. بس ــعود ج ــاور ابومس ــن ابی مس ــی ب ٢٩٣. عبداألعل

لــئ المصنوعــه: 
ّ

یــخ بغــداد: 6٩/١١؛ الل زشــت می دانســتند و نمی پذیرفتنــد و حّجــت نبــود. )تار

)]٣٩/٢ ]٧٣/٢

ی بسیار دروغ پرداز  گوید: »و ٢٩4. عبدالباقی بن احمد ابوالحسن )د.4٨5(. ابن صابر 

بود.« )لسان المیزان: ٣٨٣/٣ ]46٩/٣[(

٢٩5. عبدالّرحمان بن  حّماد طلحی. نسخه ای ساختگی نزد وی بود. )تذکرة الموضوعات: 

ص5١ ]ص٣4[(

یسـت،  کـه در سـال 6٠٨ هنـوز می ز ی  ٢٩6. عبدالّرحمـان بـن داوود ابوالبـرکات زرزور. و

که سـاختگی  کتاب اربعین در موضوع برآورده شـدن حاجت ها، دارد  بسـیار دروغ پرداز بود. 

1. در چندین مأخذ، علوی آمده است. )غ.(

2. در بسیاری از مأخذها، جّرار آمده است. )غ.(
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اسـت و در آن، سـندها را از طریق هـای بخـاری و ابـوداوود و جـز آن دو ترکیـب نمـوده اسـت. 

)میزان اإلعتـدال: ١٠٢/٢ ]55٧/٢[(

ــاب  ــن خّطـ ــر بـ ــوادۀ عمـ ــری، نـ ی عمـ ــدو ــر عـ ــن عمـ ــداهلل بـ ــن عبـ ــان بـ ٢٩٧. عبدالّرحمـ

ـــمندان[  ـــزد دانش ـــرد و ]ن ـــود و حدیث هـــا را دســـتکاری می ک ی بســـیار دروغ پرداز ب )د.١٨6(. و

تهذیـــب  ٢٣١/١٠؛  بغـــداد:  یـــخ  )تار اســـت.  ناپذیرفتنـــی  و  زشـــت  حدیث هایـــش  بـــود.  مـــردود 

)]193/6[  ٢١٣/6 الّتهذیـــب: 

دروغ  حدیث  و  بود  بسیار دروغ پرداز  صوفی.  ابوبکر  عّفان  بن  عبدالّرحمان   .٢٩٨

لئ المصنوعه: ١/١65 ]٣٢٠/١[(
ّ

می گفت. )تاریخ بغداد: ٢64/١٠؛ میزان اإلعتدال: ١١٣/٢ ]5٧٩/٢[؛ الل

ی بسـیار دروغ پرداز و ]نزد  ٢٩٩. عبدالّرحمـان بـن عبـداهلل بـن عمـر بن حفص عمری.1 و

دانشـمندان[ مردود بود و سـخنش حّجت نبود. )نصب الّرایه: 6٠/١(

٣٠٠. عبدالّرحمـان بـن عمـرو بـن جبلـه. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث می سـاخت. 

)]5٨٠/٢ ]٣١5/١؛   ١١٣/٢ ١4٧/١؛  اإلعتـدال:  )میـزان 

 ١١4/٢ اإلعتـدال:  )میـزان  بـود.  بسـیار دروغ پرداز  بصـری.  قطامـی  بـن  عبدالّرحمـان   .٣٠١

)]١١٨/٢[  ١٩٩/١ المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]5٨٢/٢[؛ 

ی که در بغداد سـکنا  یـۀ ضّبـی زعفرانـی بصـری. و ٣٠٢. عبدالّرحمـان بـن قیـس ابومعاو

بغـداد: ٢5١/١٠؛ خالصـة تذهیـب  یـخ  )تار بـود و حدیـث می سـاخت.  بسـیار دروغ پرداز  داشـت، 

تهذیب الکمال: ص١٩٨ ]١5٠/٢[؛ میزان اإلعتدال: ٢/١١4 ]5٨٣/٢[(

٣٠٣. عبدالّرحمـان بـن مالـک بـن مغـول. بسـیار دروغ پرداز و ناراسـت گو بـود و کسـی در 

یـخ بغـداد: ٢٣6/١٠؛ ٣4١/٩؛ مجمـع  الّزوائـد: 5١/٩؛  ایـن تردیـد نداشـت؛ و حدیـث می سـاخت. )تار

لئ المصنوعه: ٣٣٢/١ ]١/446[(
ّ

میزان اإلعتدال: ١١5/٢ ]5٨4/٢[؛ الل

که در شمارۀ ٢٩٧ یاد شد. )غ.( کس است  1. وی همان 
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 ٣٠4. عبدالّرحمـــان بـــن محّمـــد بلخـــی. بـــه قتیبـــه حدیـــث دروغ نســـبت مـــی داد. 

ــات: ص٣٣  ــرة الموضوعـ ــه: ١56/٢ ]٢٩٠/٢[؛ تذکـ ــئ المصنوعـ لـ
ّ

ــدال: ١١6/٢ ]5٨٧/٢[؛ الل ــزان اإلعتـ )میـ

]ص٢٣-٢4[(

بسـیار  )د.٣4٢(.  قاضـی  ابهـری  ابوبکـر  علوّیـه  بـن  محّمـد  بـن  عبدالّرحمـان   .٣٠5

دروغ پـرداز بـود و سـندها را بـا متن هـا ترکیـب می نمـود. حدیث هایـی سراسـر سـاختگی دارد 

المیـزان: 4٣٠/٣ ]5٢٢/٣[( )لسـان  اسـت.  او  بـر عهـدۀ خـود  کـه مسـؤولّیتش 

ی  یـه )د.5٣٧(. حافـظ ابن ناصر  و ٣٠6. عبدالّرحمـان بـن محّمـد بـن محّمـد بـن هندو

را دروغگو شـمرده اسـت. )لسـان المیزان: 4٣٢/٣ ]٣/5٢5[(

جـز  حدیثـش  ذکـر  و  می سـاخت  حدیـث  طرسوسـی.  مـرزوق  بـن  عبدالّرحمـان   .٣٠٧

بـرای عیب شـماری آن روا نباشـد. )میـزان اإلعتـدال: ١١٧/٢ ]5٨٨/٢[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص٧١ 

)]٣٣١/٢[  ١٧٧/٢ المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]ص5٠[؛ 

٣٠٨. عبدالّرحمـان بـن یزیـد دمشـقی. بسـیار دروغ پرداز و ]نـزد دانشـمندان[ مردود بود. 

)تهذیـب الّتهذیب: 6/٢٩٧ ]٢64/6[(

نسـبت  ثقـه  افـراد  بـه  و  می سـاخت  حدیـث  یابـی.  فار حبیـب  بـن  عبدالّرحیـم1   .٣٠٩

می داد و شـاید بیش از 5٠٠ حدیث دروغ به رسـول خدا؟ص؟ نسـبت داده باشـد. این سـخن از 

یـخ مدینة دمشـق: ١6٠/5 ]١6٣/5[؛ میزان  آِن حافـظ ابوحاتـم ]کتـاب المجروحیـن: ١6٢/٢[ اسـت. )تار

لـئ المصنوعـه: ٧٨/١ و ١٠5؛ ١٢١/٢ ]١5٠/١ و 
ّ

اإلعتـدال: ١٢4/٢ ]6٠٣/٢[؛ لسـان المیـزان: 4/4 ]5/4[؛ الل

٢٠١؛ ٢٢٣/٢[(

یـد بصـری. بسـیار دروغ پرداز و پلید بود. )تهذیـب الّتهذیب: ٣٠5/6  ٣١٠. عبدالّرحیـم بـن ز

لـئ المصنوعه: ٧٠/٢ ]٢/١٢5[(
ّ

]٢٧٣/6[؛ الل

1. در تاریخ مدینة دمشق، به اشتباه نگارشی، عبدالّرحمان آمده است.

)365)



361 زنجیرۀدروغپردازانوحدیثسازان

بـــن منیـــب بغـــدادی. حدیـــث می ســـاخت. )تذکـــرة الموضوعـــات:  ٣١١. عبدالّرحیـــم 

]ص54[( ص٧٧ 

که در بغداد ســکنا داشــت، بســیار دروغ پرداز  ی  ٣١٢. عبدالّرحیم بن هارون واســطی. و

یــخ بغــداد: ٨5/١١؛ تهذیــب الّتهذیــب: ٣٠٩/6 ]٢٧6/6[؛ أســنی  و ]نــزد دانشــمندان[ مــردود بــود. )تار

المطالــب فــی أحادیــث مختلفــة المراتــب: ص٣4 ]ص٧١[؛ خالصــة تذهیــب تهذیــب الکمــال: ص٢٠١ 

)]١6١/٢[

٣١٣. عبدالعزیـز بـن ابـان، از نسـل سـعید بـن عـاص امـوی، ابوخالـد قرشـی )د.٢٠٧(. 

بسـیار دروغ پرداز و پلیـد بـود و حدیـث می سـاخت و حدیث هـای سـاختگی روایـت نمـوده 

یـخ بغـداد: 445/١٠؛ تذکرة الموضوعات: ص٨٧ ]ص6٠[؛ میـزان اإلعتدال: ١٣٣/٢ ]6٢٢/٢[؛  اسـت. )تار

لئ المصنوعه: 5٩/٢ ]٢/١٠4[(
ّ

تهذیب الّتهذیب: ٣٣٠/6 ]٢٩4/6[؛ الل

داشـت.  سـاختگی  نسـخه ای  و  بـود  بسـیار دروغ پرداز  ابـی زواد1.  بـن  عبدالعزیـز   .٣١4

لـئ المصنوعـه: 
ّ

یـخ مدینـة دمشـق: ١5٣/5 ]١56/5[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص٧٧ ]ص٢٣ و 54[؛ الل )تار

66/١ و 6٧ ]١٢٧/١ و ١٢٨[(

 ٣١5. عبدالعزیز بن حارث ابوالحسـن تمیمی حنبلی )د.٣٧١(. از سـراِن حنبلیان بود 

گوید: »حدیث شناسان  و دو حدیث ساختگی در مسند امام احمد دارد. ابن زرقویۀ حافظ2 

ی ایـراد گرفتنـد و بـر ضـّد او سـند کتبی نوشـتند که دارقطنی و ابن شـاهین و جز آن  ایـن را بـر و

یخ بغداد: 46٢/١٠؛ میزان اإلعتدال: ١٣4/٢ ]6٢4/٢[؛  دو در آن سـند، تأیید خود را نگاشـتند.« )تار

لسان المیزان: ٢6/4 ]4/٣٢[(

لئ المصنوعه: 4٩/٢ ]٩٣/٢[(
ّ

٣١6. عبدالعزیز بن خالد. بسیار دروغ پرداز بود. )الل

بـن حنبـل  و احمـد  بـود  بسـیار دروغ پرداز  بالسـی.  بـن عبدالّرحمـان  ٣١٧. عبدالعزیـز 

لئ المصنوعه، ابورجاء؛ و در تاریخ مدینة دمشق ]١56/5[ ابن ابی رواد آمده است.
ّ

1. در الل

2. در متن، ابن زرقویۀ حارث آمده و برابر با مآخذهای یادشده، تصحیح شد. )غ.(
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که  که ٢٠٠ حدیث دسـتکاری شـده در آن ثبت نموده  حدیثش را دور افکند. نسـخه ای دارد 

ی،  برخـی از آن هـا هیـچ اصلـی نـدارد و برخـی نیـز به کسـانی نسـبت داده شـده که بـه هیچ رو

 ٣4/4 المیـزان:  لسـان  ]6٣١/٢[؛   ١٣٧/٢ اإلعتـدال:  )میـزان  نباشـد.  جایـز  بدان هـا  حّجـت آوری 

]4١/4[؛ تذکرة الموضوعات: ص76 ]ص54[(

می ســاخت  حدیــث  و  بــود  بســیار دروغ پرداز  مدنــی.  یحیــی  بــن  عبدالعزیــز   .٣١٨ 

تهذیــب  تذهیــب  خالصــة  ]6٣6/٢[؛   ١4٠/٢ اإلعتــدال:  )میــزان  نمودنــد.  رّد  را  او  ]دانشــمندان[  و 

)]١٧٠/٢[ ص٣٠4  الکمــال: 

٣١٩. عبدالغفـور بـن سـعید ابوصبـاح واسـطی. از کسـانی بـود که حدیث می سـاختند. 

لـئ المصنوعه: ٧٢/٢ ]١٢٩/٢[(
ّ

)میـزان اإلعتـدال: ١4٢/٢ ]64١/٢[؛ الل

که ابن مبارک  گوید: »ندیدم  ٣٢٠. عبدالقّدوس بن حبیب ابوسعید شامی. عبدالّرّزاق 

عبدالقـّدوس.«  در بـارۀ  مگـر  گیـرد،  کار  بـه  را  بـودن  بسـیار دروغ پرداز  صفـت  کسـی  در بـارۀ 

جـز  ندهـم،  گواهـی  کـس  هیـچ  دروغگویـِی  بـر  »مـن  اسـت:  گفتـه  عّیـاش  بـن  اسـماعیل 

عبدالقـّدوس.« ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: ١٣١/٢[ نیـز گوید: »حدیث می سـاخت و به افراد 

لـئ المصنوعـه: 
ّ

یـخ بغـداد: ١٢٧/١١؛ میـزان اإلعتـدال: ١4٣/٢ ]64٣/٢[؛ الل ثقـه نسـبت مـی داد.« )تار

المیـزان: 46/4 ]55/4[( ٢٠٧/١؛ لسـان 

بـه  و  سـاخت  دروغ  حدیث هایـی  ی  و ابوشـهاب.  عبدالقاهـر  بـن  عبدالقـّدوس   .٣٢١

گشت. )لسان المیزان: 4/4٨ ]4/5٧[( که آشکار  علی بن عاصم نسبت داد 

ی بـه بغـداد  ٣٢٢. عبدالکریـم بـن عبدالکریـم ابوالفضـل خزاعـی جرجانـی )د.٣٨٠(. و

عنایـت  قـرآن  قرائت هـای  »بـه  گویـد:  خطیـب  گفـت.  حدیـث  جـا  آن  در  و  گشـت  درون 

که او پریشان حال  گردآورده است.« سپس یاد نموده  ید و سندهای آن را در نسخه ای  می ورز

کتابـی در بـارۀ حـروف سـاخته و بـه ابوحنیفـه نسـبت داده  بـوده و در روایاتـش امیـن نبـوده و 

کتـاب سـاختگی اسـت و هیـچ اصلـی نـدارد؛  کـه ایـن  گروهـی نوشـته اند   اسـت. دارقطنـی و 
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ی  گشـت و وضع ]امین نبودن[ و ی رسـوا شـد و از بغداد به جبل بیرون  و به همین سـبب، و

در آن جا اشتهار یافت و جایگاهش تنّزل یافت.« )البدایة و الّنهایه: ٣٠٨/١١ ]٣5١/١١[(

٣٢٣. عبـداهلل بـن ابراهیـم بن ابی عمرو غفاری. فریبکار بود و حدیث می سـاخت و افراد 

ثقـه هیـچ حدیثـی از وی را نپذیرفتنـد. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: ١٩٢/4[ از وی دو 

حدیـث در فضیلـت ابوبکـر و عمـر آورده کـه هـر دو باطل اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ٢١/٢ ]٣٨٨/٢[؛ 

لـئ المصنوعـه: 4٢/٢ و ١٠٩ ]٨٠/٢ و ٢٠٠[(
ّ

خالصـة تذهیـب تهذیـب الکمـال: ص١6١ ]٣٨/٢[؛ الل

می دانسـتند  ]زشـت  را  حدیثـش  کـه  بـود  محّدثـی  مدنـی.  ابراهیـم  بـن  عبـداهلل   .٣٢4

ی بسیار حدیث سـاز بـود و حدیث هـای دسـتکاری شـده بـه افـراد ثقـه  و[ نمی پذیرفتنـد. و

)]١٢٠/5[  ١٣٨/5 الّتهذیـب:  )تهذیـب  مـی داد.  نسـبت 

ی ١٠٠٠٠ حدیـث  ٣٢5. عبـداهلل بـن ابی جعفـر رازی. محّمـد بـن حمیـد رازی گویـد: »از و

ی فـردی فاسـق بـود.« )میزان اإلعتـدال: ٢٨/٢ ]٢/4٠4[( شـنیدم و دور افکنـدم. و

٣٢6. عبـداهلل بـن اّیـوب بـن ابی عـالج. او و پدرش بسـیار دروغ پرداز بودنـد. ازدی گوید: 

گویـد:  گسـتاخ تر بـود. دارقطنـی  ی دروغ پرداز تـر و بـر خـدا  »ایـوب بسـیار دروغگـو و پسـرش از و

میـزان  56[؛  و  ]ص٢5   ٨٠ و  ص5١  الموضوعـات:  )تذکـرة  می سـاخت.«  حدیـث  »ابن ابی عـالج 

لئ المصنوعه: ١٧/١ ]٣٢/١[(
ّ

اإلعتدال: ٢٣/٢ ]٣٩4/٢[؛ لسان المیزان: ٢6٢/٣ ]٣٢6/٣[؛ الل

که بسـیار حدیث می سـاخت  ٣٢٧. عبداهلل بن حارث صنعانی. محّدثی فریبکار بود 

 ٢٩/٢ اإلعتـدال:  )میـزان  اسـت.  نمـوده  روایـت  سـاختگی  سراسـر  نسـخه ای  عبدالـّرّزاق  از  و 

)]٢54/٢[  ١٣٧/٢ المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]4٠5/٢[؛ 

حدیـث  کـه  بـود  فریبـکار  فـردی  سـامّری.  وکیـل  ابومحّمـد  حفـص  بـن  عبـداهلل   .٣٢٨

می دزدیـد و حدیث هایـی سـاخته اسـت. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: ٢64/4[ گویـد: 

ی حدیـث نوشـتم. او حدیـث می دزدیـد و حدیث هایـی سـاختگی بـر مـن امـال نمود  »مـن از و
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یـخ بغـداد: 44٩/٩؛ میـزان اإلعتـدال: ٣١/٢  ی آن هـا را برسـاخته اسـت.« )تار کـه تردیـد نـدارم خـوِد و

لـئ المصنوعـه: ٢٢٠/١ ]١/4٠5[(
ّ

]4١٠/٢[؛ الل

حدیـث  و  بـود  بسـیار دروغ پرداز  بصـری.  داهـری  ابوبکـر  حکیـم  بـن  عبـداهلل   .٣٢٩

یخ بغداد: 44٧/٩؛ میزان اإلعتدال: ٣٢/٢ ]4١٠/٢[؛  می سـاخت و ]نزد دانشـمندان[ مردود بود. )تار

)٣٩/١ الّرایـه:  نصـب  ]ص٨[؛  ص١٠  الموضوعـات:  تذکـرة 

یاد بن سمعان1 فقیه ابوعبدالّرحمان قرشی قاضی. بسیار دروغ پرداز  ٣٣٠. عبداهلل بن ز

دمشـق:  مدینـة  یـخ  تار 456/٩؛  بغـداد:  یـخ  )تار بـود.  بسیار حدیث سـاز  و  بی اعتبـار  حدیثـش  و 

لـئ 
ّ

الل الموضوعـات: ص١٠٣ ]ص٧٣[؛  تذکـرة  اإلعتـدال: ٣٨/٢ ]4٢٣/٢[؛  میـزان  4٢6/٧ ]٢65/٢٨[؛ 

المصنوعه: 64/١؛ ٨٣/٢ و ١٢6 و ٢٠١ ]١٢4/١؛ ١4٩/٢ و ٢٣٣ و ٣٧5[(

ــاخت.  ــث می س ــود و حدی ــیار دروغ پرداز ب ــی. بس ــاری رّق ــعد انص ــن س ــداهلل ب ٣٣١. عب
)میــزان اإلعتــدال: 4١/٢ ]4٢٨/٢[(2

٣٣٢. عبداهلل بن سلیمان سجستانی حافظ ابن حافظ )د.٣١6(. پدرش او را در چند 

هب: ٢٧٣/٢ ]4/٧٩[(
ّ

حدیث دروغگو شمرده؛ و فردی زاهد و عبادت پیشه بود. )شذرات الذ

٣٣٣. عبــداهلل بــن صالــح ابوصالــح مصــری )د.٢٢٣(. حدیث نویــِس لیــث و فــردی 

بــود. )تذکــرة الموضوعــات: ص١٧ و ٢٠ و 44 و ١١٢ ]ص١٣   بســیار دروغ پرداز و بسی حدیث ســاز 

و ١4 و ٣٢ و ٧4 و ٧٩[(

٣٣4. عبداهلل بن عبدالّرحمان کلبی َاسامی. دروغگوترین خلق خدا بود و حدیث هایی 

که او را در آن ها دروغگو شمرده اند و همۀ حدیث هایش باطل است. به  باطل روایت نموده 

سال ٢٢5 به بخارا درآمد و حدیث گفت. )تاریخ بغداد: ٢٨/١٠؛ میزان اإلعتدال: 5٣/٢ ]45٣/٢[(

یاد بن سلیمان بن سمعان آمده است. )غ.( 1. در بیشینۀ مآخذ، ابن ز

2. ]وی همان عبداهلل بن سعد بن معاذ بن سعد بن معاذ بن ابی سعد، ابوسعد انصاری رّقی است. )غ.([
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٣٣5. عبداهلل بن عالن بن رزین خزاعی ابوالفضل واسطی )د.6٢٣(. بسیار دروغ پرداز 

ید. )لسان المیزان: 4/١٠٧ ]١٢5/4[( بود و فراوان دروغ می گفت و تزویر می ورز

ی حدیــث می ســاخت. )لســان المیــزان:  ٣٣6. عبــداهلل بــن علــی باهلــی وّضاحــی. و

)]٣٩٢/٣[  ٣١٨/٢

ی حدیث می ساخت و دارقطنی او را دروغگو  ٣٣٧. عبداهلل بن عمرو واقعی بصری. و

شمرده است. )لسان المیزان: ٣٢٠/٣ ]٣/٣٩4[(

ی که قاضی افریقا بود، حدیث ساختگی بر مالک می بست  ٣٣٨. عبداهلل بن عمیر. و

و نسخه ای دارد. )تذکرة الموضوعات: ص١١6 ]ص٨٢[(

 6١/٢ المیــزان:  )لســان  می ســاخت.  حدیــث  ی  و َجــَزری.  عیســی  بــن  عبــداهلل   .٣٣٩

)]١٨6/٢[  ١٠٢/٢ المصنوعــه:  لــئ 
ّ

الل ]٣٩٨/٣[؛ 

ی از حمید طویل روایت می نمود. َازدی او را بسیار دروغ پرداز  ٣4٠. عبداهلل بن قیس. و

لئ المصنوعه: ٢١٧/٢ ]٢/4٠5[(
ّ

شمرده است. )میزان اإلعتدال: 6٢/٢ ]4٧٣/٢[؛ الل

کرز. بسیار دروغ پرداز بود. )تذکرة الموضوعات: ص4٩ ]ص٣5[( ٣4١. عبداهلل بن 

ی حدیـــث می ســـاخت.1 )میـــزان اإلعتـــدال:  ٣4٢. عبـــداهلل بـــن محّمـــد بـــن اســـامه. و

)]4٩١/٢[  ٧١/٢

ج 
ّ

٣4٣. عبــداهلل بــن محّمــد بــن عبــداهلل بــن بختــری ابوالقاســم، معــروف بــه ابن ثــال

ــود و حدیــث و ســند می ســاخت و ســندها را ترکیــب می کــرد  )د.٣٨٧(. بســیار دروغ پرداز ب

یــخ بغــداد: ١٣6/١٠؛ المنتظــم: ١٩٣/٧ ]٣٨٩/١4[؛  و آن چــه را نشــنیده بــود، اّدعــا می نمــود. )تار

میــزان اإلعتــدال: ٢/٧4 ]4٩٧/٢[(

ــِه  ی قاضــی و فقی ینــی )د.٣١5(. و ــن جعفــر ابوالقاســم قزو ــد ب ــن محّم ٣44. عبــداهلل ب

کتاب الضعفاء والمتروکین: 138/2، ابن ابی اسامه آمده است. )غ.( 1. در میزان االعتدال: 491/2 و 
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ــا  ــود و حدیث هایــی ب ــود. بســیار دروغ پرداز ب ــوا ب مذهــب شــافعی و در مصــر دارای حلقــۀ فت

کــه حــدود ٢٠٠ حدیــث در  کتــاب ســنن الّشــافعی را تألیــف نمــود  متن هــای معــروف ســاخت. 

کــه شــافعی آن را روایــت ننمــوده اســت. )میــزان اإلعتــدال: ٧٣/٢ ]4٩5/٢[؛ شــذرات  آن اســت 

هــب: ٢٧٠/٢ ]4/٧٣[(
ّ

الذ

٣45. عبـداهلل بـن محّمـد بـن سـنان روحـی1 بصـری واسـطی. ]نـزد دانشـمندان[ مـردود 

 ١٠٠ از  بیـش  می دزدیـد.  و  می نمـود  دسـتکاری  را  حدیث هـا  و  می سـاخت  حدیـث  و  بـود 

کـه پذیرفته نشـده؛ و بسـیار حدیث می سـاخت و همه برآنند که  کـرده  حدیـث از روح روایـت 

 ٧٠/٢ اإلعتـدال:  میـزان  ٨٨/١٠؛  بغـداد:  یـخ  )تار بـود.  بی اعتبـار  حدیثـش  و  بسـیار دروغ پرداز  ی  و

لئ المصنوعه: ٢4٠/٢ ]45٣/٢[؛ لسان المیزان: ٣/٣٣6 ]٣/4١4[(
ّ

]489/٢[؛ الل

٣46. عبـداهلل بـن محّمـد بـن قـراد ابوبکـر خزاعـی )د.٣5٩(. ]نـزد دانشـمندان[ مـردود 

بود و خود و پدرش حدیث می ساختند. )میزان اإلعتدال: ٢/٧4 ]٢/4٩6[(

٣4٧. عبداهلل بن محّمد بن وهب دینوری حافظ )د.٣٠٨(. فریبکار و ]نزد دانشمندان[ 

مردود بود و حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: ٧٣/٢ ]٢/4٩4[(

ـوی. صاحـب رحلـة الّشـافعی و فـردی بسـیار دروغ پرداز بـود. 
َ
٣4٨. عبـداهلل بـن محّمـد َبل

)البدایـة و الّنهایـه: ١٨٢/١٠ ]١٠/١٩6[(

٣4٩. عبداهلل بن مسـلم بن رشـید. به لیث و مالک و ابن لهیعه حدیث دروغ می بسـت 

و نوشتن حدیثش جایز نباشد. )میزان اإلعتدال: ٧٧/٢ ]5٠٣/٢[(

٣5٠. عبداهلل بن مسـّور ابوجعفر هاشـمی.2 بسـیار دروغ پرداز بود و حدیث می سـاخت و 

حدیث هایـش سـاختگی بـود. سـخنی حـق را بـه رسـول خدا؟ص؟ بسـت که بـا حدیث های آن 

که از روح بن قاسم فراوان روایت می نمود. 1. این لقب وی بر این مبنا بود 

2. در همـۀ مأخذهـا، ایـن گونـه آمـده اسـت: عبـداهلل بـن مْشـور بـن عـون بن جعفر بـن ابی طالـب مدائنی. عـون همان کس 
گشـت. )غ.( کربال با امام حسـین؟ع؟ شـهید  که در  اسـت 
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لـئ المصنوعـه: 
ّ

یـخ بغـداد: ١٧٢/١٠؛ لسـان المیـزان: ٣٣٩/4 ]44٢/٣[؛ الل بزرگـوار درهـم آمیخـت. )تار
١6٠/٢ و ١٧٣ ]٢٩٨/٢ و ٣٢٣[؛ اإلصابـه: ١4١/٣(

 ٨٧/٢ اإلعتـدال:  )میـزان  بـود.  حدیث سـاز  فریبـکاری  نسـوی.  وهـب  بـن  عبـداهلل   .٣5١
لئ المصنوعه: ٩٢/٢ و ١٢٣ و ١٨١ ]١6٧/٢ و ٢٢٧ و ٣٣٨[(

ّ
]5٢٣/٢[؛ الل

٣5٢. عبداهلل بن یزید بن َمْخِمش1 نیشابوری. دارقطنی گوید: »وی حدیث می ساخت.« 
)میزان اإلعتدال: ٨٨/٢ ]5٢٧/٢[(

ی از حافظان  ٣5٣. عبدالمغیث بن زهیر بن علوی حربی حنبلی بغدادی )د.5٨٣(. و
که در آن، حدیث های ساختگی آورد  که جزوه ای در بارۀ فضیلت های یزید نگاشت   بود 
و ابن جوزی در رّد آن، کتابی تألیف نمود و نامش را چنین نهاد: »الّرّد علی المتعّصب العنید عن 

هب: ٢٧6/4 ]6/45٣[(
ّ

لعن یزید.« )شذرات الذ

داشـت  سـکنا  بصـره  در  ی  و شـامی.  ابوعّبـاس  عبدالّرحمـان  بـن  عبدالملـک   .٣54 
لـئ المصنوعـه: 

ّ
س او را بسـیار دروغ پرداز دانسـته اسـت. )لسـان المیـزان: 66/4 ]٧٨/4[؛ الل

ّ
و فـال

)]٢١4/٢[  ١١6/٢

٣55. عبدالملـک بـن هـارون بـن عنتره. فریبکار و بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بود. 
)میـزان اإلعتـدال: ١54/٢ ]666/٢[؛ لسـان المیـزان: ٧١/4 ]٨4/4[؛ تذکـرة الموضوعات: ص٨4 ]ص59[؛ 

لئ المصنوعه: ١٢٨/١ و 46٠؛ ٣٩/٢ و6٠ ]٢46/١ و 46٠؛ ٧4/٢ و ١٠٧[(
ّ

الل

یس ابوعبداهلل یمانی )د.٢٢٨(. قّصه پرداز و بسـیار دروغ پرداز  ٣56. عبدالمنعم بن ادر
یـخ بغـداد: ١٣٣/١١؛ مجمـع  الّزوائـد: ٣١/٩؛ میـزان اإلعتـدال:  و پلیـد بـود و حدیـث می سـاخت. )تار

لئ المصنوعه: ١١/١ و ٣٠ ]١٨/١ و 56[(
ّ

١55/٢ ]66٨/٢[؛ الل

٣5٧. عبدالمنعـم بـن بشـیر ابوالخیـر انصـاری. حـدود ٢٠٠ حدیـث دروغ از ابومودود2 به 

که این ها دروغ است.« گفت: »از خداوند بترس  ی  ابن معین نشان داد. ابن معین به و

1. در میزان اإلعتدال )464/٣( َمْحِمش آمده است. )غ.(

که احمد و یحیی بن معین ]معرفة الّرجال: ١٠٨/١[ او را ثقه شمرده اند. کهنساالن  2. وی قّصه گویی بوده از 

)374)
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گویــد: »بــه  نیــز  گویــد: »حدیث هــای ســاختگی را روایــت می کنــد.« خلیلــی  کــم  حا

گفتــه اســت: »حدیث هــای  پیشــوایان دروغ می بنــدد.« احمــد او را دروغگــو شــمرده و ابونعیــم 

زشــت و ناپذیرفتنــی روایــت می نمایــد.« )میــزان اإلعتــدال: ١56/٢ ]66٩/٢[؛ لســان المیــزان: ٧5/4 

)]٨٨/4[

ی را دروغگـو شـمرده اسـت. )لسـان المیـزان:  د. ابوزرعـۀ رازی و
ّ

 ٣5٨. عبـدوس بـن خـال

)]١١١/4[  ٩5/4

ک1 عرضی. بسیار دروغ پرداز و حدیث ساز بود و حدیث های  ٣5٩. عبدالوّهاب ضّحا

ساختگی فراوان روایت نمود و از جملۀ حدیث دزدان و معروف به دروغ سازی در روایت بود. 

 44٧/6 الّتهذیب:  تهذیب  ]٣٢4/٣٧[؛   ٢4١/٧ ١4٨/5؛  دمشق:  مدینة  یخ  تار ٢6٨/٨؛  بغداد:  یخ  )تار

]٣٩5/6[؛ میزان اإلعتدال: ١6٠/٢ ]6٧٩/٢[؛ لسان المیزان: 6/4١ ]6/4٨[(

٣6٠. عبدالوّهـاب بـن عطـاء خّفـاف. ]نـزد دانشـمندان[ مـردود بـود و دروغ می گفـت. 

)میزان اإلعتدال: ١6٢/٢ ]6٨١/٢[(

تألیـف  دّنّیـه 
ّ
الل المواهـب  شـرح  در  ی.  ثـور سـفیان  بسـتگان  از  قاسـم،  بـن  عبیـد   .٣6١

که بسـیار دروغ پرداز  گفته شـده  ی اسـت و  ی خواهـرزادۀ ثـور ُزرقانـی )41/5( آمـده اسـت: »و

بغـداد:  یـخ  )تار اسـت.«  داشـته  سـاختگی  نسـخه ای  و  می سـاخت  حدیـث  و  بـود  پلیـد  و 

٩5/١١؛ میـزان اإلعتـدال: ١٧٢/٢ ]٢١/٣[؛ تهذیـب الّتهذیـب: ٣٧/٧ ]6٧/٧[(

گوید: »بســیار دروغ پرداز بــود و حدیث های  ٣6٢. عبیــداهلل بــن تمــام ابوعاصــم. ســاجی 

ــای  ــت: »حدیث ه ــه اس گفت ــد  ــی و ابن ابی هن ــرد.« دارقطن ــت می ک ــی روای ــت و ناپذیرفتن زش

دســتکاری شــده روایــت نمایــد.« )لســان المیــزان: 4/٩٨ ]١١4/4[(

ی  ٣6٣. عبیــداهلل بــن ســفیان غّدانــی ابوســفیان بــن رواحــۀ َازدی صوفــی بصــری. و

ک ابوحارث عرضی حمصی سلمی آمده است. )غ.( 1. در همۀ مأخذها، عبدالوّهاب بن ضّحا
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لــئ 
ّ

الل ]٩/٣[؛   ١6٧/٢ اإلعتــدال:  میــزان  ٣١٣/١٠؛  ٣٧/١؛  بغــداد:  یــخ  )تار بــود.  بســیار دروغ پرداز 

)4٧٣/١ المصنوعــه: 

٣64. عتـاب بـن ابراهیـم. بسـیار دروغ پرداز بـود و بـرای نزدیـک شـدن بـه خلیفـه مهـدی 

بـن منصـور، بـه رسـول خدا حدیـث دروغ بسـت. )البدایـة و الّنهایـه: ١٠/١54 ]١6٣/١٠[(

٣65. عثمـان بـن خالـد بـن عمـر، نوادۀ عثمـان بن عّفان اموی. حدیث های سـاختگی 

روایـت نمـود و از افـراد ثقـه، حدیث های دسـتکاری شـده نقل نمـود. )تهذیـب الّتهذیب: ٧/١١4 

)]١٠5/٧[

ی  ٣66. عثمــان بــن عبدالّرحمــان ابوعمــر1 زهــری، نــوادۀ ســعد بــن ابی وّقــاص امــوی. و

کــه در روزگار خالفــت هــارون وفــات یافــت، دروغگــو بــود و حدیثــش قابــل نوشــتن نبــود و 

ــد:  گوی یــخ بغــداد: ٢٨٠/١١(. خطیــب نیــز  ــود. )تار ــزد دانشــمندان[ مــردود ب اعتبــار نداشــت و ]ن

ناپذیرفتنــی  و  زشــت  حدیث هــای  و  بــود  مــردود  دانشــمندان[  ]نــزد  و  »بســیار دروغ پرداز 

روایــت می کــرد و احادیــث ســاختگی بــه افــراد ثقــه نســبت مــی داد.« )تهذیــب الّتهذیــب: ١٣٣/٧ 

لــئ المصنوعــه: ١/54 ]١٠٣/١[(
ّ

]١٢٢/٧[؛ الل

٣6٧. عثمـان بـن عبـداهلل مغربـی.2 حدیـث می سـاخت و بسـیار دروغ پرداز بـود. )تذکـرة 

الموضوعـات: ص54 و 5٨ ]ص٣٩ و 4١[(

ی بسـیار دروغ پرداز  ٣6٨. عثمـان بـن عبـداهلل بـن عمـرو بـن عثمـان بـن عّفـان امـوی. و

و بسی حدیث سـاز بود و حدیث می سـاخت و نوشـتن حدیثش جز برای سـنجش و مقایسـه 

می بسـت.«  ثقـه  اسـتادان  بـه  را  باطـل  »حدیث هـای  اسـت:  گفتـه  دارقطنـی  نباشـد.  جایـز 

 ١45/4 المیـزان:  لسـان  ]ص٢٧[؛  ص٣٨  الموضوعـات:  تذکـرة  ]4١/٣[؛   ١٨٣/٢ اإلعتـدال:  )میـزان 

لئ المصنوعه: ٢٠/١ و ٢٢؛ 4٧/٢ و ١46 و ١٧5 ]٣٨/١ و 4٣؛ ١٠١/٢ و ٢٧٨ و ٣٢٧[(
ّ

]١65/4[؛ الل

1. در همۀ مأخذها، ابوعمرو است. )غ.(

که در شمارۀ ٣6٨ خواهد آمد. )غ.( که او همان عثمان بن عبداهلل بن عمرو است  2. از شرح حال وی برمی آید 
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٣6٩. عثمان بن عّفان سجستانی. ابن خزیمه گوید: »گواهی می دهم که وی بر رسول خدا 

)میزان اإلعتدال:  گفته است: »وی حدیث می دزدید.«  حدیث دروغین می بست.« جوزقانی 

١٨6/٢ ]4٩/٣[؛ لسان المیزان: 4/٢4٨ ]4/١٧١[(

٣٧٠. عثمـــان بـــن مطـــر شـــیبانی. بســـیار دروغ پرداز بـــود و احادیـــث ســـاختگی را بـــه 

افـــراد ثقـــه نســـبت مـــی داد. )تذکـــرة الموضوعـــات: ص56 و ١١5 ]ص4٠ و ٨١[؛ تهذیـــب الّتهذیـــب: 

)]١4٠/٧[  ١55/٧

که  گوید: »محّدثی است  یه. ابن حّبان ]کتاب المجروحین٩٧/٢[  ٣٧١. عثمان بن معاو

کرده  روایت  ننموده،  روایت  برایش  اعتماد  قابل  فردی  هرگز  که  را  ساختگی   حدیث های 

و نقل حدیث هایش جز برای عیب شماری از او جایز نباشد.« )لسان المیزان: 4/١5٣ ]4/١٧٧[(

برجسـته  پیشـوایان  از  ی  و بصـری.  کنـدی  ابوسـلمۀ  بـّری  مقسـم  بـن  عثمـان   .٣٧٢ 

در سـند  ی، خـواه  و هیـچ حدیـث و بـود  و حدیث سـازی  بـه دروغگویـی   و شـناخته شـده 

ی قابـل  کـه از و و خـواه در متـن، پذیرفتـه نشـود. از عثمـان، نـزد شـیبان، ٢5٠٠٠ حدیـث بـود 

س گفته اسـت: »از ابوداوود شـنیدم:›در سینه ام، ١٠٠٠٠ حدیث 
ّ

روایت و شـنیدن نیسـت. فال

کـه آن هـا را روایـت نکـرده ام.‹« )میـزان اإلعتـدال: ١٩١/٢ ]٣/56[( از عثمـان دارم 

٣٧٣. عذافـر بصـری. سـلیمانی او را از حدیث سـازان شـمرده اسـت.1 )میـزان اإلعتـدال: 

)]6٢/٣[  ٩٣/٢

٣٧4. عصمـة بـن محّمـد بـن فضالۀ انصـاری خزرجی. بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز 

ی امـام  گیـرا داشـت؛ اّمـا از دروغگوتریـن مـردم بـود. و کـه هیبـت و چهـره ای  و محّدثـی بـود 

لئ 
ّ

یخ بغـداد: ٢٨6/١٢؛ میـزان اإلعتـدال: ١٩6/٢ ]6٨/٣[؛ الل مسـجد بـزرگ انصـار در بغـداد بود. )تار

المصنوعه: 4١/٢ و ١٣١ و ١55 ]٧٨/٢ و ٢4٣ و ٢٨٨[(

ال بـن محّمـد آمـده و عذافـر بصـری ضعیـف شـمرده نشـده 
ّ

1. ایـن عبـارت در میـزان اإلعتـدال )6٢/٣( در شـرح حـال عـذ
اسـت. )غ.(
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 ٣٧5. عطــاء بــن عجــالن حنفــی بصــری عّطــار. بســیار دروغ پرداز و حدیث ســاز بــود 

ــدال: ٢٠٠/٢ ]٧5/٣[؛  ــزان اإلعت ــرد. )می ــت می ک ــز آن را روای ــاختند و او نی ــث می س ــش حدی و برای

ــب: ٢٠٨/٧ ]٧/١٨6[( ــب الّتهذی ــد: ١٧٢/٢؛ تهذی ــع  الّزوائ مجم

٣٧6. عطّیة بن سفیان. بسیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: ٢٠١/٢ ]٨٠/٣[(

نسـخه ای  و  بـود  و حدیث سـاز  بسـیار دروغ پرداز  ثقفـی بصـری.  یـد1  ز بـن  ٣٧٧. عـالء 

٨٣[؛  و  ]ص٨٠  ص١١4  الموضوعـات:  تذکـرة  ]٩٩/٣[؛   ٢١١/٢ اإلعتـدال:  )میـزان  داشـت.  سـاختگی 

)]١6٢/٨[  ١٨٣/٨ الّتهذیـب:  تهذیـب 

کوفـی. بسـیار دروغ پرداز و ]نـزد دانشـمندان[ مـردود  ٣٧٨. عـالء بـن عمر/عمـرو حنفـی 

لـئ 
ّ

ی جایـز نباشـد. )میـزان اإلعتـدال: ٢١٣/٢ ]١٠٣/٣[؛ الل ی، حّجـت آوری بـه و بـود و بـه هیـچ رو

المصنوعـه: 5٠/١ ]١/٩5[(

نباشـد.  جایـز  ی  و از  روایـت  و  می سـاخت  حدیـث  رّواس.  مسـلمۀ  بـن  عـالء   .٣٧٩

حدیث هـای سـاختگی را بـه افـراد ثقـه نسـبت مـی داد و بـه آن چـه روایـت می نمـود، مبـاالت 

لئ المصنوعه: ١٢٠/٢ و ١٧٢ ]٢٢١/٢ و ٣٢٠[(
ّ

ید. )میزان اإلعتدال: ٢١4/٢ ]١٠5/٣[؛ الل نمی ورز

اسـت،  ج  ّ
الحـال اخبـار  ـِف 

ّ
مؤل کـه  ی  واعـظ شـروانی. و بـن علـی  احمـد  بـن  ٣٨٠. علـی 

گستاخ به شمار می رفت. )لسان المیزان: ٢٠5/4 ]٢٣6/4[( بسیار دروغ پرداز و 

ی محّدث و بسیار دروغ پرداز بود و شنیده هایی  ٣٨١. علی بن امیرک خرافی َمْرَوزی. و

ینب شعرّیه جعل نمود؛ پس رسوا گشت و در کارش توفیق نیافت. )لسان المیزان:  دروغین از ز

)]٢٣٨/4[ ٢٠٧/4

٣٨٢. علـی بـن جمیـل رّقـی وضـاح.2 حدیـث می سـاخت و بـه افـراد ثقه نسـبت می داد 

یـان ثقـه نقـل می نمـود و حدیـث می دزدیـد. )تذکـرة  و حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی از راو

1. برخی او را با نام عالء بن یزید یا ابن زیدل آورده اند. )غ.(

لئ المصنوعه، لقب او وّضاع آمده است. )غ.(
ّ

2. در الل
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 ٢٠٩/4 المیـزان:  لسـان  ]١١٧/٣[؛   ٢٢٠/٢ اإلعتـدال:  میـزان  ٧٧[؛  و  ]ص5٢   ١٠٩ و  ص٧4  الموضوعـات: 

لـئ المصنوعـه: ١65/١؛ ٧/٢ ]٣١٩/١؛ ١٢/٢[(. در ایـن زمینـه، محّدثـی ناشـناخته بـه 
ّ

]٢4١/4[؛ الل

ی نمـوده  کـه او هـم ناشـناخته بـوده، از او پیـرو  نـام معـروف بلخـی و نیـز عبدالعزیـز خراسـانی 

و حدیثش را دزدیدند.

کشــته  کــه در ســال ٢4٩  ی  ٣٨٣. علــی بــن جهــم بــن بــدر ســامی خراســانی بغــدادی. و

 شــد، دروغگوتریــِن آفریــدگان خداونــد بــود و بــه ناصبی گــری اشــتهار داشــت و در حــّق علــی 

ی پــدرش را لعــن می کــرد  کــه و گفته انــد  و اهــل بیــت، عیب جویــی و تحقیــر فــراوان می نمــود. 

کــه در  ی بــه بنی ســامة بــن لــؤّی نســب می رســانید  کــه چــرا او را علــی نــام نهــاده اســت. و

 انتســاب ایشــان بــه قریــش تردیــد اســت؛ پــس بحتــری بــا ایــن ســرودۀ خویــش، او را هجــو 

کرده است:
که قریش به بزرگی دست یافتند، تو در آن میان نبودی و هیچ نقشی نداشتی. آن گاه 

کــرده ای؟ )لســان  کــه اجتهادپیشــه بــوده، هجــو  چــرا بــا ســخنان یــاوه و دروغیــن، علــی را 

)]٢4٢/4[  ٢١٠/4 المیــزان: 

)البدایـة  ابن َکثیـر  بـه سـخن  کنـون  ا ی اسـت.  ایـن چکیـدۀ شـرح حـال و گویـد:   امینـی 

گفتـه اسـت: »یکـی از شـاعران مشـهور  ی،  کـه در یادکـرد از و و الّنهایـه: 4/١١ ]٨/١١[( بنگریـد 

گویـا نـزد ابن َکثیـر،  یـد.«  کـه بـه علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ سـتم می ورز و دینـداران معتبـر بـود 

هـم  بایـد  ابن َکثیـر  اسـت!  سـاخته  معتبـر  دینـداران  از  را  او  علـی؟ع؟  ضـّد  بـر  تعّصـب ورزی 

کار بـه سـوی خداونـد اسـت! چنیـن باشـد؛ و پایـان 

٣٨4. علـی بـن حسـن بـن جعفر ابوحسـین، مشـهور بـه ابن کرینـب محزمـی1 )د.٣٧6(. 

کننـدۀ چیزهـای ناشـنیده  بیـش از همـگان، متـون را حافـظ بـود؛ اّمـا بسـیار دروغ پرداز و اّدعـا 

یخ بغداد: ٣٨6/١١؛ لسان المیزان: ٢١5/4 ]4/٢4٧[( بود و حدیث می ساخت. )تار

یـخ دمشـق )214/17( آمـده، وی معـروف بـه ابن کرینب بّزاز ُمَخّرِمی _ منسـوب  یـخ بغـداد و مختصـر تار 1. چنـان کـه در تار
بـه منطقـۀ ُمَخـّرِم در بغداد _ بوده اسـت. )غ.(

)381)
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٣٨5. علی بن حسـن بن صقر صائغ بغدادی. بسـیار دروغ پرداز بود و حدیث سـاخته، 

به بزرگاِن روایت نسبت می داد و حدیث می دزدید. )میزان اإلعتدال: ٢٢٢/٢ ]١٢٢/٣[(

 ٣٨6. علـی بـن حسـن بـن یعمـر شـامی1 مصـری. دروغ می گفـت و حدیث هـای زشـت 

و ناپذیرفتنـی از افـراد ثقـه، چـون مالـک و ثـوری و ابن ابی ذئـب و جـز آنـان، روایـت می نمـود. 

)لسـان المیـزان: 4/٢١٣ ]٢44/4[(

٣٨٧. علـی بـن حسـن2 رصافـی. حدیـث می سـاخت و بـه خـدا دروغ می بسـت. )میـزان 

اإلعتدال: ٢٢٣/٢ ]٣/١٢4[(

ی قاضـی بغـداد، و فـردی بسـیار دروغ پرداز  ٣٨٨. علـی بـن ظبیـان عبسـی )د.١٩٢(. و

یـخ بغـداد: 444/١١؛ میـزان اإلعتـدال:  کـه ]نـزد دانشـمندان[ مـردود بـود. )تار و پلیـد و غیـر ثقـه بـود 

٢٢٨/٢ ]١٣4/٣[؛ تهذیـب الّتهذیـب: ٣4٢/٧ ]٣٠٠/٧[(

یـخ  ٣٨٩. علـی بـن عبـدۀ مکتـب )د.٢5٧(. بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بـود. )تار

)١٩/١٢ بغـداد: 

٣٩٠. علـی بـن عبـداهلل بردانـی. اعتبـار نداشـت و بـه حدیث سـازی مّتهـم بـود. )میـزان 

)]١4٢/٣[  ٢٢١/٢ اإلعتـدال: 

ِف 
ّ
ی مؤل ٣٩١. علـی بـن عبـداهلل بن حسـن بـن جهضم ابوالحسـن همدانـی )د.4١4(. و

ی دروغ می گفـت.« جـز او  کـه و گویـد: »برخـی گفته انـد  کتـاب بهجـة األسـرار اسـت. ابن خیـرون 

ی  کـه و کرده انـد  گویـد: »یـاد  ی را بـه حدیث سـازی مّتهـم نمودنـد.« ابن جـوزی  گفته انـد: »و

کـه حدیـث نمـاز رغائـب را سـاخته اسـت.« )المنتظـم:  گفتـه شـده  بسـیار دروغ پرداز بـوده و 

هـب: ٢٠١/٣ ]٧4/5[(
ّ

١4/٨ ]١6١/١5[؛ البدایـة و الّنهایـه: ١6/١٢ ]٢١/١٢[؛ شـذرات الذ

اإلعتـدال:  )میـزان  بـود.  حدیث سـاز  و  بسـیار دروغ پرداز  دمشـقی.  عـروۀ  بـن  علـی   .٣٩٢

1. در برخی از مأخذها، سامی آمده است. )غ.(

2. در برخی از مأخذها، حسین آمده است. )غ.(

)382)
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٢٣٣/٢ ]١45/٣[؛ تهذیـب الّتهذیـب: ٣65/٧ ]٣١٩/٧[؛ أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفة المراتب: 

لئ المصنوعه: 4٧/٢ و ٩٣ ]٨٨/٢ و ١6٩[(
ّ

ص4٩ ]ص٩٧[؛ الل

گویـــد: »او را بـــه حدیث ســـازی نســـبت داده انـــد.«  ٣٩٣. علـــی بـــن فـــرس. ابن َحَجـــر 

)اإلصابـــه: 5٩٨/٣(

داشت،  سکنا  بغداد  در  که  وی  )د.٢٣٣(.  بصری  ابوالحسن  قرین  بن  علی   .٣٩4

بسیار دروغ پرداز و پلید و حدیث ساز بود. )تاریخ بغداد: 5١/١٢؛ أسنی المطالب فی أحادیث مختلفة 

المراتب: ص١١٠ ]ص٢١٣[؛ میزان اإلعتدال: ٢٣6/٢ ]١5١/٣[؛ لسان المیزان: 4/٢5١ ]4/٢٨٨[(

هنـوز   ١٨٢ سـال  در  کـه  او  رازی.  قاضـی  کابلـی  مسـلم  بـن  مجاهـد  بـن  علـی   .٣٩5

یـخ  بـرای سـخنش سـند می سـاخت. )تار بـود و  یسـت، بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز  می ز

 ٣٧٨/٧ الّتهذیـب:  تهذیـب  ]٢55/٢[؛  ص٢٣5  الکمـال:  تهذیـب  تذهیـب  خالصـة  ١٠٧/١٢؛  بغـداد: 

)٣5٩/١ المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]٣٣٠/٧[؛ 

گوید: »دروغ می گفت  کم  ٣٩6. علی بن محّمد َمْرَوزی ابواحمد حّبینی1 )د.٣5١(. حا

هب: ٨/٣ ]4/٢٧١[(
ّ

و صاحب حدیث بود.« )شذرات الذ

که در سال ٣٨١ هنوز می زیست،  نابینا. وی  ابوالحسن  ٣٩٧. علی بن محّمد زهری 

لئ المصنوعه: ٣/٢ و ٨٠ ]4/٢ و ١44[(
ّ

بسیار دروغ پرداز و حدیث ساز بود. )تاریخ بغداد: ٩٢/١٢؛ الل

٣٩٨. علی بن محّمد سـرّی ابوالحسـن همدانی وّراق )د.٣٧٩(. بسـیار دروغ پرداز بود 

یخ بغـداد: ٩١/١٢( کـه درکشـان نکـرده بود، روایـت می نمود. )تار یـان پیشـین  و از راو

٣٩٩. علی بن محّمد بن سـعید ابوالحسـن موصلی )د.٣5٩(. در بغداد سـکنا داشـت 

بغـداد:  یـخ  )تار بـود.  نامقبـول  و  درمی آمیخـت  هـم  بـه  را  حدیث هـا  و  بـود  بسـیار دروغ پرداز  و 

٨٣/١٢؛ میـزان اإلعتـدال: ٢٣٧/٢ ]٣/١54[(

که در شـذرات و العبر پیرامون اشـتباهی  کتاب شـذرات الذهب به اشـتباهی  کوی حّبین در مرو. ]محقق  1. منسـوب به 
گفته لقب او حبیبی اسـت. )غ.([ ین رخ داده و  که در نسـب وی به حُبّ
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4٠٠. علـی بـن معـاذ ابوالحسـن رعیسـی )د.٣٨٩(.1 بسـیار دروغ پـرداز بـود. )لسـان المیـزان: 

)]٣٠٣/4[  ٢6٣/4

4٠١. علـی بـن یعقـوب بـن سـوید وّراق مصـری )د.٣١٨(. حدیـث می سـاخت. )میـزان 

المیـزان: 4/٢6٧ ]4/٣٠٨[( اإلعتـدال: ٢4١/٢ ]١6٣/٣[؛ لسـان 

4٠٢. عّمـار بـن زربـی ابومعتمـر بصـری. ابن عدّی ]الکامـل فی ضعفاء الّرجـال: ٧6/5[ گوید: 

ی حدیـث شـنید و او را تـرک نمـوده، بـه دروغگویـی  »دروغ می گفـت و عبـدان اهـوازی از و

کـرد.« نباتـی2 نیز گفته اسـت: »بسـیار دروغ پرداز و ]نزد دانشـمندان[ مردود بود.« )لسـان  مّتهـم 

لئ المصنوعه: ٢4٣/١ ]46٨/١[(
ّ

المیزان: ٢٧١/4 ]٣١٢/4[؛ الل

یخ بغداد: ١٢/٢54( کوفی وّراق. بسیار دروغ پرداز بود. )تار 4٠٣. عّمار بن عطّیۀ 

گوید:  ی. ابن عدّی ]الکامل فی ضعفاء الّرجال: 5/٧٢[  4٠4. عّمار بن مطر ابوعثمان رهاو

گفته است:  »حدیث هایش زشت و ناپذیرفتنی است.« ابوحاتم ]الجرح و الّتعدیل: ٣٩4/6[ 

گوید: »حدیث های زشت و ناپذیرفتنی به  »دروغ می گفت.« عقیلی ]الّضعفاء الکبیر: ٣٢٧/٣[ 

افراد ثقه نسبت می داد.« بیهقی نیز گوید: »سندها را دستکاری می کرد و حدیث می دزدید.« 

)الّسنن الکبری: ٣٠/٨؛ لسان المیزان: ٢٧5/4 ]٣١6/4[(

ید. حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: ٢4٨/٢ ]١٧٧/٣[؛ اإلستیعاب:  4٠5. عمارة بن ز

٢٣١/١ ]١٣4٣/٣[ _ در شرح حال لهیب بن مالک _ ؛ اإلصابه: ٣٣٢/٣(

کــردی هاشــمی. بســیار دروغ پرداز و غیــر ثقــه بــود   4٠6. عمــر بــن ابراهیــم بــن خالــد 

و حدیث هــای زشــت و ناپذیرفتنــی از افــراد ثقــه روایــت می کــرد. از او بــا صفــت حدیث ســازی 

عینی آمده است. )غ.( 1. در لسان المیزان، الّرُ

ــارۀ  ــی درب گفــت: از نبات ــم  ــی حات ــن اب ــه آمــده: »اب ــزان این گون کــه در عبــارت لســان المی ــی  کلمــۀ نبات ــه نظــر می رســد  2. ب
ــارۀ آن  ــدرم درب ــه امــده اســت: »از پ ــرا در الجــرح و التعدیــل: 392/6 این گون ــی« باشــد؛ زی آن پرســیدم ...« تحریــف »اب

پرســیدم ...« )غ.(
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یــخ بغــداد: ٢٠٢/١١؛ مجمــع  الّزوائــد: 4٨/٩؛ میــزان  کرده انــد. تــا پــس از ســال ٢٢٠ زنــده بــود. )تار یــاد 

اإلعتــدال: ٢4٩/٢ ]١٧٩/٣[؛ لســان المیــزان: ٢٨٠/4 ]٣٢٢/4[؛ أســنی المطالــب فــی أحادیــث مختلفــة 

لــئ المصنوعــه: ١5٢/١؛ ١١٨/٢ ]٢٩4/١؛ ٢١٧/٢[(
ّ

المراتــب: ص٢٠5 ]ص4١٣[؛ الل

4٠٧. عمـر بـن اسـماعیل بـن مجالـد همدانـی. بسـیار دروغ پرداز و پلیـد و بـدکار و ]نـزد 

 ٢5٠/٢ اإلعتـدال:  میـزان  ٢٠4/١١؛  بغـداد:  یـخ  )تار می دزدیـد.  حدیـث  و  بـود  مـردود  دانشـمندان[ 

لـئ المصنوعـه: ٢٢٨/٢ ]4٢٨/٢[؛ خالصـة تذهیب 
ّ

]١٨٢/٣[؛ تهذیـب الّتهذیـب: 4٢٨/٧ ]٣٧4/٧[؛ الل

الکمـال: ص٢٣٨ ]٢/٢65[( تهذیـب 

که سـبیعی  4٠٨. عمر بن جعفر ابوحفص وّراق بصری )د.٣5٧(. یکی از حافظان بود 

یـخ  )تار بـود.  بـی ارزش  و  کتاب هایـش پسـت  و  بسـیار!«  بـود؛  گفتـه اسـت: »بسـیار دروغ سـاز 

بغداد: ٢4٧/١١؛ تذکرة الُحّفاظ: ١٣٨/٣ ]٣/٩٣4[(

را  ی  یــخ: ١٣4/4[ و ]الّتار ابن معیــن  ی بصــری )د.٢٠٩(1.  عــدو بــن حبیــب  4٠٩. عمــر 

دروغگــو شــمرده اســت. )خالصــة تذهیــب تهذیــب الکمــال: ص٢٣٨ ]٢66/٢[؛ میــزان اإلعتــدال: 

)]١٨4/٢ ]٣5١/٢

استاد  ی  و )د.6٣٣(.  حافظ  ابوخّطاب  ابن دحیه،  به  مشهور  حسن،  بن  عمر   .4١٠

ی را ترک نموده، دروغگویش شمرده اند.  حدیث در سرزمین مصر بود و مردم روایت کردن از و

ساخته  حدیثی  مغرب،  نماز  خواندن  شکسته  در بارۀ  که  داده اند  نسبت  بدو  نیز  برخی 

است. )البدایة و الّنهایه: ١٣/١44 ]١6٩/١٣[(

ی حدیث هایی  گویـد: »به بـاور مـن، و 4١١. عمـر بـن حفـص دمشـقی خّیـاط. دارقطنـی 

سـاختگی بـه معـروف خّیـاط نسـبت داده اسـت. او پـس از سـال ٢5٠ نیز حدیـث می گفت.« 

لـئ المصنوعه: ٣٧/١(
ّ

)میـزان اإلعتـدال: ٢54/٢ ]١٩٠/٣[؛ الل

1. در بیشینۀ مأخذها، 206 یا 207 آمده است. )غ.(

)386)
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بـود  ناپذیرفتنـی  و  زشـت  و  دروغ  حدیثـش  جـاری.  ابوحفـص  راشـد  بـن  عمـر   .4١٢ 

ی را نپذیرفته انـد. )میـزان اإلعتـدال: ٢5٧/٢  و حدیـث می سـاخت. افـراد ثقـه هیـچ حدیـث و

المصنوعـه: ١٢١/١؛ ١6٨/٢ ]٢٣4/١؛ ٢/٣١4[( لـئ 
ّ

الل الموضوعـات: ص4٢ ]ص٣٠[؛  ]١٩5/٣[؛ تذکـرة 

حدیــث  بــود.  مــردود  دانشــمندان[  ]نــزد  و  فریبــکار  بصــری.  یــاح  ر بــن  عمــر   .4١٣

میــزان  ]٣٩٣/٧[؛   44٨/٧ الّتهذیــب:  )تهذیــب  مــی داد.  نســبت  ثقــه  افــراد  بــه  و  می ســاخت 

اإلعتدال: ٢5٧/٢ ]١٩٧/٣[(

اإلعتـدال: ٢5٨/٢ ]١٩٩/٣[؛  )میـزان  بـن سـعد خوالنـی. حدیـث می سـاخت.  4١4. عمـر 

]ص٢١[( ص٢٩  الموضوعـات:  تذکـرة 

شــمرده  دروغگــو  را  او  ســاجی  )د.٢٢5(.  ابوحفــص  دمشــقی  ســعید  بــن  عمــر   .4١5 

ی حدیث هــای غیــر قابــل  گفتــه اســت: »و و ابن عــدّی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: 5/5٧[ 

]روایــت و[ نگهــداری از ســعید روایــت نمــود.« )لســان المیــزان: 4/٣٠٨ ]4/٣5٣[(

کر بصـری. نسـخه ای در حـدود بیسـت حدیـث غیـر قابـل ]روایـت و[  4١6. عمـر بـن شـا

نگهـداری دارد. )میـزان اإلعتـدال: ٢6٠/٢ ]٢٠٣/٣[(

در  و  بــود  بسی حدیث ســاز  و  بســیار دروغ پرداز  خراســانی.  صبیــح1  بــن  عمــر   .4١٧

بدعت گــذاری و دروغگویــی، در دنیــا همتــا نداشــت. )میــزان اإلعتــدال: ٢6٢/٢ ]٢٠6/٣[؛ تذکــرة 

لــئ المصنوعــه: ٢٩/١ و ١٠٨ و 
ّ

الموضوعــات: ص٧٧ ]ص54[؛ تهذیــب الّتهذیــب: 46٣/٧ ]4٠٧/٧[؛ الل

کشــف الخفــاء: ١/٢١5( ٢4١؛ ١5٣/٢ و ١٨4 ]55/١ و ٢٠٧ و 46٣؛ ٢٨4/٢ و ٣44[؛ 

4١٨. عمـر بـن عمـرو َعْسـَقالنی ابوحفـص طّحـان. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 

گویـد: »حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی از افـراد ثقـه روایت می کرد.« نیـز گوید: »همۀ   ]66/5

آن چـه روایـت نمـوده، سـاختگی اسـت و در شـمار حدیث سـازان قـرار دارد.« )لسـان المیـزان: 

)]٣6٧/4[ ٣٢٠/4

1. در تهذیب الّتهذیب و برخی مأخذهای دیگر، صبح آمده است.
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گویـد: »احادیـث  4١٩. عمـر بـن عیسـی اسـلمی. ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: ٨٧/٢[ 

سـاختگی از افـراد قابـل اعتمـاد روایـت می کـرد.« )لسـان المیـزان: 4/٣٢١ ]4/٣6٨[(

گویــد:  کــم  4٢٠. عمــر بــن محّمــد بــن ســرّی وّراق ابوبکــر بــن ابی طاهــر )د.٣٧٨(. حا

اســت  فــردی  اســت.  آن  در  دســتکاری  و  حدیــث  دزدی  بــه  مــردم  شــده تریِن  »شــناخته 

از او  پــای آن چــه  تــرک می کردنــد و در  کــه همــگان حدیثــش را  بســیار دروغ پرداز و دیــدم 

ی مشــغول  می نوشــتند، عبــارت بســیار دروغ پرداز را می نهادنــد. پــس دیــدارش نکــردم و بــه و

نشدم.« )لسان المیزان: ٣٢5/4 ]4/٣٧٢[(

4٢١. عمر بن محّمد ابوحفص تلعکبری خطیب بغدادی1. ثقه نبود و به حدیث سازی 

یخ بغداد: ٢4٢/١١( اشتهار داشت. )تار

یـخ بغداد: ٢١٢/١١؛  4٢٢. عمـر بـن مـدرک قاص بلخی )د.٢٧٠(. بسـیار دروغ پرداز بود. )تار

میزان اإلعتدال: ٢٧٠/٢ ]٣/223[(

4٢٣. عمـر بـن موسـی میثمـی2 بـن وجیه وجیهـی. بسـیار دروغ پرداز و بسی حدیث سـاز 

بـود و متـن و سـند حدیث را می سـاخت. )میـزان اإلعتدال: ٢٧١/٢ ]٢٢4/٣[؛ نصـب الّرایه: ١٨٧/١؛ 

تلخیص المسـتدرک علی الصحیحین: ١٢4/٣ ]١٣4/٣[؛ أسـنی المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب: 

لئ المصنوعه: ٨4/٢ و ١٣٨ و ٢٢٠ ]١5٢/٢ و ٢56 و 4١٢[(
ّ

ص44 ]ص٩٠[؛ الل

]نـزد  و  پلیـد  و  بسـیار دروغ پرداز  )د.١٩4(.  ابوحفـص  بلخـی  هـارون  بـن  عمـر   .4٢4

کـرده اسـت: »از حدیـث خویـش،  دانشـمندان[ مـردود بـود. ابوغسـان از عمـر بـن هـارون نقـل 

ی حدیث نوشـتم و سـپس  گوید: »از و هفتاد هزار حدیث سـاخته، به دور افکندم.« ابوزکرّیا 

یـدم و از او کلمـه ای نـزد مـن نماْنـد،  حـال او بـر مـا آشـکار شـد؛ پـس همـۀ حدیثـش را از هـم در

یـخ بغـداد: ١٨٩/١١؛ میـزان  کـردم.« )تار کـه همـۀ آن را نیـز پـاره  جـز حدیث هایـی بـر پشـت دفتـری 

که در دست است، کلمۀ بغدادی به چشم نمی خوَرد. )غ.( 1. در مأخذهایی 

2. در برخی از مأخذها، میتمی آمده است. )غ.(
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لـئ 
ّ

اإلعتـدال: ٢٧٣/٢ ]٢٢٨/٣[؛ أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب: ص١6١ ]ص٣٢4[؛ الل

المصنوعه: ٢/٣6 ]6٨/٢[(

ی  گوید: »و 4٢5. عمر بن یزید رّفاء ابوحفص بصری. ابوحاتم ]الجرح و الّتعدیل: 6/١4٢[ 

گفته است: »حدیث هایش شبیه  دروغ می گفت.« ابن عدّی ]الکامل فی ضعفاء الّرجال: 55/5[ 

حدیث های ساختگی است.« )لسان المیزان: 4/٣٣٩ ]4/٣٨٩[(

گـــرگان و فـــردی بســـیار دروغ پرداز   4٢6. عمـــرو بـــن ازهـــر عتکـــی بصـــری. او قاضـــی 

ــزان اإلعتـــدال:  یـــخ بغـــداد: ١٩4/١٢؛ میـ ــود. )تار ــردود بـ ــزد دانشـــمندان[ مـ ــاز و ]نـ و بسی حدیث سـ

لـــئ المصنوعـــه: ١65/١؛ 65/٢ ]٣١٨/١؛ ٢/١١5[(
ّ

٢٨١/٢ ]٢45/٣[؛ الل

4٢٧. عمرو بن بحر ابوعثمان جاحظ )د.٢56/٢55(. دارای تألیف های فراوان است 

گویـد: »بـر خداونـد  کننـدۀ باطـل بـود. ثعلـب   و دروغگوتریـن و حدیث سـازترین اّمـت و یـاری 

و رسولش و مردم، بسیار دروغ می بست.« )لسان المیزان: ٣56/4 ]4/4٠٩[(

»فـردی  گویـد:   ]٧٨/٢ المجروحیـن:  ]کتـاب  ابن حّبـان  سکسـکی.  بکـر  بـن  عمـرو   .4٢٨

)]٣٠5/5[  ٢٧٠/5 المیـزان:  )لسـان  بـود.«  دروغگـو 

4٢٩. عمـرو بـن جریـر ابوسـعید بجلـی. ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: ٢٢4/6[ او را دروغگـو 

شمرده است. )لسان المیزان: 4/٣5٨ ]4/4١٢[(

که در حلوان قضاوت می نمود، بسـیار دروغ پرداز  ی  4٣٠. عمرو بن جمیع ابوعثمان. و

لئ المصنوعـه: ٨/٢ و ٩٨ و 
ّ

یـخ بغـداد: ١٩١/١٢؛ الل و پلیـد بـود و ثقـه و امیـن بـه شـمار نمی رفـت. )تار

١٠٣ ]١4/٢ و ١٧٩ و ١٨٩ و ١6٣ و ١64[(

لـئ المصنوعـه: 
ّ

یـخ بغـداد: ٣٩٠/5؛ الل 4٣١. عمـرو بـن حصیـن. بسـیار دروغ پرداز بـود. )تار

)]١٠٣/١ ]١٩٨/١

ی قاضـی دینـور بـود و سـلیمانی او را در زمـرۀ حدیث سـازان  4٣٢. عمـرو بـن حمیـد. و

آورده اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ٢/٢٨6 ]٣/٢56[(
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4٣٣. عمـرو بـن خالـد قرشـی کوفـی ابوخالـد. بسـیار دروغ پرداز و غیـر ثقـه بـود و حدیث 

می سـاخت. )میـزان اإلعتـدال: ٢٨6/٢ ]٢5٧/٣[؛ نصـب الّرایـه: 4١/١ و ١٨٧؛ مجمـع  الّزوائـد: ٢46/١؛ 

لـئ المصنوعـه: ١6٠/٢ ]٣٢٢/٢[(
ّ

الل

گوید:   ]٨٠/٢ المجروحین:  ]کتاب  ابن حّبان  خناوی.1  ابوصالح  خلیف  بن  عمرو   .4٣4

که به ابن عّباس نسبت  »حدیث می ساخت و از جملۀ حدیث های رسوایش، حدیثی است 

گفتم:“بهشت  دیدم.  گرگی  آن،  در  و  گشتم  درون  بهشت  فرمود:›به  پیامبر؟ص؟  که  داده 

پسِر  گرگ  گوید:›این  ابن عّباس  خوردم.”‹  را  پاسبانی  پسِر  گفت:“من  گرگ  آن  گرگ؟!”  و 

ّیین جای می گرفت.‹« )تذکرة 
ّ
پاسبانی را خوْرد و به بهشت رفت؛ اگر خوِد او را خورده بود، در عل

الموضوعات: ص46 ]ص٣٣[؛ میزان اإلعتدال: ٢٨٧/٢ ]٢5٨/٣[؛ لسان المیزان: 4/٣6٣ ]4/4١٨[(

گــرگ، فرمانــده پاســبانان را  گــر آن  کــه ا کاش ابن عّبــاس بیــان می نمــود  گویــد:  امینــی 

می خوْرد، در چه جایگاهی قرار می گرفت؟!

فـردی  و  می گفـت  حدیـث   ٢٣4 سـال  در  باهلـی.  ثوبـان  بـن  یـاد  ز بـن  عمـرو   .4٣5

بسـیار دروغ پرداز و ناراسـت گو و حدیث سـاز بـود. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 5/5١[ 

یـخ بغداد:  گویـد: »حدیـث می دزدیـد و حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی روایـت می نمود.« )تار

لـئ 
ّ

الل ]6٧/٣[؛   64/٣ الّصحیحیـن:  علـی  المسـتدرک  ]٢6٠/٣[؛   ٢٨٨/٢ اإلعتـدال:  میـزان  ٢٠5/١٢؛ 

)٣٩٢/١ المصنوعـه: 

بسـیار دروغ پردازان  از  )د.144(.  بصـری  معتزلـی  ابوعثمـان  عبیـد  بـن  عمـرو   .436

یـخ بغـداد: 182/12؛ نصـب الّرایـه: 49/1( گناه پیشـه و بدعت گـذار بـود و هیـچ احترامـی نـدارد. )تار

437. عمرو بن مالک فقیمی2. بسیار دروغ پرداز و در شمار سارقان حدیث بود. )لسان 

المیزان: 374/4 ]432/4[(

که در بیشینۀ مأخذها آمده است. )غ.( 1. ظاهرًا حّتاوی است؛ چنان 

که پس از سـال 240  کس باشـند: یکی همین فرد با نام عمرو بن مالک راسـبی غبری ابوعثمان بصری  2. ظاهرًا اینان دو 
وفـات یافـت؛ و دیگـری جاریة بن هرم فقیمی. )غ.(

)392) 
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438. عمـرو بـن محّمـد بـن اعشـم. بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بـود و روایت هـای 

زشـت و ناپذیرفتنـی بـه افـراد ثقـه می بسـت و نام هـای محّدثـان را جعـل می کـرد. احمـد بـن 

ی حدیث هایـی روایـت نمـوده که همگی سـاختگی هسـتند.  حسـین بـن عّبـاد بغـدادی از و

)میزان اإلعتدال: 300/2 ]286/3[؛ تذکرة الموضوعات: ص74 و 79 و 81 و 100 ]ص52 و 55 و 57 و 70[؛ 

لئ المصنوعه: 102/2 ]187/2[(
ّ

الل

ی حدیث  از و ما  از دحیم نقل شده است: »استادان  واقد دمشقی.  439. عمرو بن 

که او دروغ می گوید.« )میزان اإلعتدال: 302/2 ]291/3[( نمی گفتند و تردید نبود 

440. عنبسة بن عبدالّرحمان اموی، نوادۀ عاص بن امّیه. بسیار دروغ پرداز و حدیث ساز 

بود. )میزان اإلعتدال: 307/2 ]301/3[؛ تهذیب الّتهذیب: 161/8 ]143/8[(

441. عوانة بن حکم کوفی )د.158(. عثمانی بود و به سود بنی امّیه حدیث می ساخت. 

)لسان المیزان: 286/4 ]446/4[(

ی را درک  کم و ید هاشمی عقیلی. دارای مذهب شافعی بود و حا 442. عیسی بن ز

کرد. فردی بسیار دروغ پرداز بود. )لسان المیزان: 395/4 ]457/4[(

شـنیده های  )د.629(.  مقـری  اسـکندرانی  لخمـی  عبدالعزیـز  بـن  عیسـی   .443

حدیثـش از سـلفی و جـز او، صحیـح اسـت؛ اّمـا در قرائت هـای قـرآن، ثقـه و امیـن نبود و سـند 

ی بـرای مـا  کـه از و کـه وجـود نداشـت. چندیـن تـن  می سـاخت و چیزهایـی را اّدعـا می نمـود 

کبـر فـی اختالف القّراء از آِن او اسـت  روایـت کرده انـد، او را ضعیـف شـمرده اند. کتـاب الجامـع األ

ی عیب جویی کرده،  کـه 7000 روایـت و طریـق را دربـردارد. بـه سـبب همین کتاب، مـردم از و

گفتنـد. )لسـان المیـزان: 402/4 ]464/4[( بـه او بـد 

یثـی مدینی. بسـیار دروغ پرداز بـود و در مدینه حدیث 
َ
444. عیسـی بـن یزیـد بـن داب ل

ی سروده است: می ساخت. ابن مناذر در بارۀ و
که من سفارش هایی به پیران و جوانان دارم: کند، بداند  هرکه سفارش را پیروی 

)393)
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از مالک و ابن عوف روایت برگیرید؛ اّما احادیث ابن داب را روایت نکنید.

ک شدگان ]= بی دین ها[ از احادیث دروغین وی، مایه های لهو و لعب را برمی گیرند. ها

کــه ســراب از میــان مــی رود  کّلــی نابــود می گــردد، همچنــان  گــر ســودی از آن خواســته شــود، بــه  ا

و نابــود می شــود.

)تاریخ بغداد: 152/11؛ میزان اإلعتدال: 319/2 ]327/3[(

)غ(
و  ثقـه  بـود و  بـه دروغگویـی  یافتـه  افـراد اشـتهار  از  بـن سـالم1. یکـی  445. غنیم/غنـم 

 امیـن بـه شـمار نمی رفـت. ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 202/2[ گویـد: »حدیث هـای عجیـب 

کـردن از او مـرا خـوش نباشـد، چـه رسـد به حّجـت آوری به  و سـاختگی روایـت نمـود و روایـت 

گفتـه اسـت: »او نسـخه ای سـاختگی از انـس دارد.« )میـزان اإلعتـدال: 323/2  ی!« ابن َحَجـر  و

]336/3[؛ لسـان المیـزان: 421/4 ]489/4[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص88 و 94 ]ص62 و 66[(

بـود.  پلیـد و حدیث سـاز  و  بسـیار دروغ پرداز  کوفـی.  ابراهیـم نخعـی  بـن  446. غیـاث 

یـخ بغـداد: 326/12؛ نصـب الّرایـه: 239/4؛ میـزان اإلعتـدال: 323/2 ]337/3[؛ أسـنی المطالـب فـی  )تار

لئ المصنوعه: 116/2 و 123 ]214/2 و 227[(
ّ

أحادیث مختلفة المراتب: ص50 ]ص100[؛ الل

)ف(
ی از اسـماعیل بن عمـرو حدیث های  447. فضـل بـن احمـد لؤلـؤی. ابوشـیخ گوید: »و

کـه آن هـا را می خرید و به اسـماعیل می بسـت؛ پس ابواسـحاق و ابواحمد  بسـیار روایـت نمـود 

ی را تـرک نمـوده، او را بسـیار دروغ پرداز شـمردند.« )لسـان  و اسـتادان مـا، همگـی حدیـث و

المیـزان: 437/4 ]511/4[(

448. فضل بن جّبار. بسیار دروغ پرداز بود. )مجمع  الّزوائد: 112/2(

1. نـام وی در شـرح حال نامه ها بـه صورت هـای غنیـم، یغنـم، یعتـم، و نعیـم آمـده و بـه همیـن سـبب، گاه دو شـخصّیت از 
ایـن نـام سـاخته شـده اند. شـاید یغنـم صحیح تـر باشـد و بدیـن سـان، او همـان یغنـم بـن سـالم بـن قنبـر، غـالم حضـرت 

مـوال علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ ، اسـت کـه در شـمارۀ 641 بـا نـام نعیـم بـن سـالم تکـرار خواهد شـد. )غ.(

)395)
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449. فضل بن سکین ابوعّباس قطیعی سندی. ابن معین گفته است: »بسیار دروغ پرداز 

که حدیثی از وی نویسد، لعنت نماید؛ مگر  کوچک و خواه بزرگ،  کس را، خواه  بود و خدا هر 

آن که او را نشناسد.« )تاریخ بغداد: 362/12؛ لسان المیزان: 441/4 ]516/4[(

بـه دروغگویـی  را  او  اثیـر )د.548(.  بـی 
َ
َحل اسـفراینی دمشـقی  بـن سـهل  450. فضـل 

گفته اسـت: »ابومحّمد مقری نزد  مّتهم می کردند. اسـتاِد اسـتادان، اسـماعیل بن ابی سـعد، 

بـی درآمـد و او را ثنـا گفـت و از فضیلت هایـش چنیـن شـمرد که مـردی مالی 
َ
مـن بـود. اثیـر َحل

ی نپذیرفتـه اسـت. چـون برخاسـت، ابومحّمـد  ی بـه ابومحّمـد اهـدا نمـوده و و بـه او داده و و

گفت:›بـه خـدا سـوگند! او هرگـز چیـزی بـرای مـن نیـاورْ د و نمی دانـم چـه می گویـد. سـتایش 

کسـی بـوده اسـت!‹« )المنتظـم: 155/10 ]93/18[؛  کـه او نگفـت نـزد مـن امانتـی از  خداونـد را 

لسان المیزان: 442/4 ]517/4[(

المیـزان:  )لسـان  اسـت.  بسـیار دروغ پرداز شـمرده  را  او  یحیـی  بـن شـهاب.  451. فضـل 

)]517/4[  442/4

لئ المصنوعه: 167/2 ]312/2[(
ّ

452. فضل بن عیسی. بسیار دروغ پرداز بود. )الل

453. فضل بن محّمد عّطار باهلی. بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بود و برای احادیث 

سند می ساخت و در متون چیزهایی می افزود. )میزان اإلعتدال: 333/2 ]358/3[؛ لسان المیزان: 

)]523/4[ 448/4

او را  کـه در سـال 219 درگذشـت. ابن مدینـی  گوینـد  ابوربیعـه.  454. فهـد بـن عـوف1 

)]531/4[  455/4 المیـزان:  )لسـان  اسـت.  دانسـته  بسـیار دروغ پرداز 

455. فیـض بـن وثیـق. بـه سـال 224 بـه بغـداد درآمـد و فـردی بسـیار دروغ پرداز و پلیـد 

کنز العّمال: 134/6 ]535/11[( یخ بغداد: 398/12؛ میزان اإلعتدال: 337/2 ]366/3[؛  بود. )تار

1. در همۀ مأخذها، نام وی زید بن عوف آمده و فهد لقب او است. )غ.(

251/5
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 )ق(
456. قاسـم بن ابراهیم ملطی. در سـال 323 به موصل درآمد و فردی بسـیار دروغ پرداز 

یخ  که مصیبتی بس سـنگین و غیرقابل تحّمل پدید آورد. )تار و ناراسـت گو و حدیث سـاز بود 

لئ المصنوعه: 8/1 ]14/1[(
ّ

بغداد: 77/8؛ 446/12؛ میزان اإلعتدال: 337/2 ]367/3[؛ الل

457. قاسم بن ابی سفیان محّمد ابوالقاسم معمری )د.228(. پلید و بسیار دروغ پرداز 

یخ بغداد: 425/12( بود. )تار

458. قاسـم بـن عبـداهلل بـن عمـر بـن حفـص بـن عاصـم بـن عمـر بـن خّطـاب مدنـی. 

بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بـود. )میـزان اإلعتدال: 339/2 ]371/3[؛ تهذیـب الّتهذیب: 320/8 

لـئ المصنوعـه: 
ّ

]287/8[؛ أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب: ص80 و 233 ]ص152[؛ الل

)]167/2[  92/2

گونـه ای زشـت حدیـث می سـاخت.  459. قاسـم بـن محّمـد بـن عبـداهلل فرغانـی. بـه 

)]14/2[  8/2 المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]379/3[؛   342/2 اإلعتـدال:  )میـزان 

460. قطن بن صالح دمشقی. بسیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: 348/2 ]391/3[(

)ک(
لـئ 

ّ
کادح بـن رحمـه. بسـیار دروغ پـرداز بـود. )میـزان اإلعتـدال: 351/2 ]399/3[؛ الل  .461

المصنوعه: 106/1؛ 114/2 ]205/1؛ 211/2[(

گوید:  ابن حّبان  و  شمرده  دروغگویی  پایۀ  را  او  شافعی  اسلمی.  ید  ز بن  کثیر   .462

ی از پدرش، از جّدش، نسخه ای ساختگی داشت.«1 )أسنی المطالب فی أحادیث مختلفة  »و

المراتب: ص238 ]ص489[(

1. در اسـنی المطالـب چنیـن آمـده؛ ولـی در کتـاب المجروحیـن ابـن حّبـان: 221/2، ایـن عبـارت در شـرح حـال کثیـر بـن 
یـد. )غ.( عبـداهلل مزنـی آمـده اسـت نـه کثیـر بن ز

)398)
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ی حدیـث می سـاخت. )تذکـرة الموضوعـات:  کثیـر بـن سـلیم بـن هاشـم َایِلـی1. و  .463

)]378/2[  202/2 المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]ص20[؛  ص28 

کـه احمـد  کثیـر بـن عبـداهلل بـن عمـرو مزنـی مدنـی. از پایه هـای دروغگویـی بـود   .464

ی  گویـد: »هیـچ حدیـث و کنـار نهـاد. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 63/6[  حدیثـش را 

پذیرفتـه نیسـت.« )میـزان اإلعتـدال: 354/2 ]406/3[؛ أسـنی المطالـب فـی أحادیث مختلفـة المراتب: 

لـئ المصنوعـه: 49/1 ]93/1[(
ّ

ص17 ]ص43[؛ الل

465. کثیـر بـن مـروان ابومحّمـد شـامی. بسـیار دروغ پرداز و بی اعتبـار بـود و در حدیثش 

یخ بغداد: 482/12؛ میزان اإلعتدال: 356/2 ]409/3[؛  ی احتجاج نشود. )تار دروغ می گفت و به و

المراتـب:  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  أسـنی  104/7[؛  ]571/4؛   433/6 484/4؛  المیـزان:  لسـان 

ص156 ]ص315[(

466. کلثـوم بـن جوشـن قشـیری. حدیث هـای نسـبت داده شـده بـه افـراد ثقـه را روایـت 

ی  بـه و یـان قابـل اعتمـاد، روایت هـای جعلـی نقـل می کـرد و حّجـت آوری  از راو می نمـود و 

جایـز نباشـد. )تهذیـب الّتهذیـب: 443/8 ]397/8[؛ میـزان اإلعتـدال: 357/2 ]413/3[(

)ل(
گویـــد:  یســـی  467. الحـــق بـــن حســـین ابوعمـــرو بـــن عمـــر مقدســـی )د.384(.2 ادر

 »بســـیار دروغ پرداز و ناراســـت گو بـــود و حدیـــث می ســـاخت و بـــه افـــراد ثقـــه نســـبت مـــی داد 

ـــود،  ـــنیده ب ـــان را نش ـــه حدیثش ک ـــانی  کس ـــی داد و از  ـــبت م ـــر نس ـــه پیامب ـــل را ب ـــث مرس و احادی

یـــان حدیـــث  کـــه نامشـــان در زمـــرۀ راو کســـانی ســـاخت  روایـــت می کـــرد و نســـخه هایی بـــرای 

که در متن، شکل تغییر یافتۀ آن آمده است. )غ.( ی است  ِ
ّ
کثیر بن سلیم ابوهاشم ُاُبل 1. نام وی 

ــف 
ّ
یــخ بغــداد، او را بــا نــام محّمــد بــن حســین بــن عمــران ابوعمــر بغــدادی آورده و جنــاب مؤل 2. خطیــب بغــدادی در تار

کــرده  گشــته؛ اّمــا بــرای بــار ســوم در شــمارۀ 518 آن را تکــرار  نیــز در شــمارۀ 516 بــا همیــن شــکل آن را تکــرار و بــدان یــادآور 
اســت. )غ.(
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کرکـــدن، و شـــعبوب و بســـیاری ماننـــد  شـــناخته نشـــده اســـت، همچـــون طرغـــال، طربـــال، 

نشـــناخته  وقاحـــت  و  دروغگویـــی  در  ی  و همچـــون  را  کســـی  خویـــش،  روزگار  در  و   آن. 

و ندیده ایـــم. افـــزون بـــر ایـــن، دانـــش حدیثـــی اش نیـــز انـــدک بـــود. بـــا خـــّط خویـــش، افـــزون بـــر 

ی بدیـــن منظـــور بـــود   50 جـــزوه از حدیـــث خـــود برایـــم نوشـــت. حدیـــث نوشـــتن مـــن از و

 کـــه حدیث هـــای ســـاختگی و سندســـازی هایش بـــرای حدیث هـــای مرســـل و ســـند بریـــده 

دیدیـــم  را  او  کـــرد[،  بازگـــو  مـــا  بـــرای  را  احادیثـــش  تمـــام  ]کـــه  حـــال  ایـــن  بـــا  یابـــم.  در  را 

کـــه پـــس از خـــروج از ســـمرقند ســـاخته بـــود، روایـــت می نمـــود.«  کـــه حدیث هایـــی تـــازه را 

لـــئ المصنوعـــه: 59/1؛ 160/2 ]113/1؛ 
ّ

کشـــف الخفـــاء: 235/1؛ الل یـــخ بغـــداد: 244/2 ]100/14[؛  )تار

)]297/2

)م(
ی. فریبـکار و حدیث سـاز بـود و حدیث هـای بـس  468. مأمـون بـن احمـد سـلمی َهـَرو

ناهنجـار و رسـوا سـاخت. )میـزان اإلعتـدال: 4/3 ]429/3[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص87 و 111 ]ص61 

لـئ المصنوعـه: 80/2 ]145/2[(
ّ

و 66[؛ الل

کــه  469. مبــارک بــن فاخــر ابوکــرم دّبــاس )د.500(. از پیشــوایان بــزرگ لغــت و ادب بــود 

ــاخته  ــم س ــت مّته ــدن در روای ی ــر ورز ــی و تزوی ــه دروغگوی ــر او را ب ــی دارد و ابن ناص  تألیف های

هــب: 
ّ

الذ شــذرات  ]106/17[؛   154/9 )المنتظــم:  بــود.  ناشــنیده  روایت هــای  شــنیدن  مّدعــِی  و 

)]427/5[ 412/3

470. مبّشر بن عبید حمصی1. بسیار دروغ پرداز و حدیث ساز بود. )الّسنن الکبری تألیف 

لئ المصنوعه: 83/1؛ 
ّ

بیهقی: 240/7؛ زاد المعاد: 123/1 ]120/1[؛ میزان اإلعتدال: 6/3 ]433/3[؛ الل

74/2 و 91 ]160/1؛ 133/2 و 165[(

ـــن عمـــرو. دروغ می گفـــت. ابن معیـــن او را از جملـــۀ بســـیار دروغ پردازان  471. مجاشـــع ب

1. در شمارۀ 630 تکرار خواهد شد. )غ.(

253/5
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یـــخ بغـــداد: 50/12؛ میـــزان اإلعتـــدال: 7/3 ]436/3[؛ أســـنی المطالـــب فـــی أحادیـــث  شـــمرده اســـت. )تار

لئ المصنوعه: 127/1؛ 227/2 ]245/1؛ 426/2[(
ّ

مختلفة المراتب: ص36 و 58 ]ص75 و 114[؛ الل

کــه در بغــداد ســکنا داشــت، بســیار دروغ پرداز  ــن ثابــت خراســانی. او   472. مجاعــة ب

یخ بغداد: 262/13( و بی اعتبار بود. )تار

در  و  بــود  حدیث ســاز  و  بســیار دروغ پرداز  و  فریبــکار  رازی.  ابــان  بــن  محّمــد   .473

)]40/5[  33/5 المیــزان:  )لســان  می کــرد.  ناشــی گری  حدیث ســازی 

474. محّمــد بــن ابراهیــم ســعدی فریانــی1. حدیــث می ســاخت. )میــزان اإلعتــدال: 13/3 

)]448/3[

475. محّمــد بــن ابراهیــم شــامی ابوعبــداهلل زاهــد. بســیار دروغ پرداز و بسی حدیث ســاز 

کار اعتیــاد داشــت و همــۀ حدیث هایــش غیــر قابــل روایــت و نگهــداری اســت  بــود و بــه ایــن 

ی در زمــرۀ زاهــدان بــود. )میــزان  و روایــت از او جــز بــرای ســنجش و مقایســه جایــز نباشــد. و

و 75[؛   50 و  و 47  و 105 ]ص26  و 104   71 و  الموضوعــات: ص36  تذکــرة  اإلعتــدال: 11/3 ]445/3[؛ 

لــئ المصنوعــه: 92/2 و 100 ]168/2 و 183[(
ّ

تهذیــب الّتهذیــب: 14/9 ]13/9[؛ الل

476. محّمــد بــن ابراهیــم طیالســی. تــا ســال 313 عمــرش درازا یافــت. بــد مــردی بــود 

کــه حدیــث می دزدیــد. )لســان  یــد و حدیــث  می ســاخت و تردیــد نیســت  و فریــب می ورز

المیزان: 22/4 ]28/5[(

477. محّمد بن ابی نوح ابوعبداهلل، هم پیمان خزاعه. بسیار دروغ پرداز و ]نزد دانشمندان[ 

مردود بود و حدیث های زشت و ناپذیرفتنی روایت می کرد. )تاریخ بغداد: 311/2(

478. محّمد بن احمد بن ابراهیم بن محّبر کتبی )د.778(. تزویرگر و بسیار دروغ پرداز 

بود. )لسان المیزان: 39/5 ]47/5[(

یابی آمده است. )غ.( 1. در برخی از مأخذها، فریابی و فار

)402)



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 388

479. محّمد بن احمد ابوطّیب رسـعنی. بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بود. ابوعروبه 

ی ندیـدم.« )میـزان اإلعتـدال: 16/3  کسـی را وقیح تـر از و گویـد: »در میـان بسـیار دروغ پردازان، 

]458/3[؛ لسـان المیـزان: 40/5 ]48/5[(

ینـی. ابن نّجـار گفتـه اسـت: »گروهـی را  480. محّمـد بـن احمـد بـن اسـماعیل ابوبکـر قزو

کـه او در  کـه او را بـه دروغگویـی مّتهـم نمـوده، نکوهشـش می کردنـد. بـه مـا خبـر رسـیده  دیـدم 

سـال 614 درگذشـت.« )لسـان المیزان: 95/5 ]68/5[(

کـــه قاضـــی  481. محّمـــد بـــن احمـــد بـــن حامـــد )د.482(. عبدالوّهـــاب انماطـــی او را 

حلـــب بـــود، دروغگـــو شـــمرده اســـت. )المنتظـــم: 52/9 ]288/16[؛ لســـان المیـــزان: 61/5 ]70/5[(

اإلعتـدال:  )میـزان  بـود.  بسـیار دروغ پرداز  اهـوازی.  حسـین  بـن  احمـد  بـن  محّمـد   .482

)]455/3[ 15/3

)لسـان  می سـاخت.  حدیـث  ابوحـزام.  عنبـری  حمـدان  بـن  احمـد  بـن  محّمـد   .483

المیزان: 54/5 ]63/5[(

484. محّمد بن احمد بن سهیل/سهل ابوالحسن باهلی. از جملۀ کسانی بود که سند 

و متن حدیث را می سازند. حدیث های ضعیف را می دزدید و به افراد ثقه نسبت می داد. 

لئ المصنوعه: 40/2 ]76/2[(
ّ

)میزان اإلعتدال: 15/3 ]455/3[؛ لسان المیزان: 34/5 ]42/5[؛ الل

485. محّمد بن احمد بن عبداهلل عامری مصری )د.343(.1 دروغ می گفت و نسخه ای 

ساختگی دارد. )میزان اإلعتدال: 17/3 و 19 ]458/3 و 464[(

ــن محــروم ابوحســین مصــری )د.330(. دروغ می گفــت.  ــن احمــد ب ــد ب 486. محّم

)لســان المیــزان: 55/5 ]64/5[(

1. ذهبـی دو شـرح حـال آورده؛ یکـی بـرای عامـری محّمـد بـن احمـد بـن عبـداهلل بـن هاشـم، و دیگـری همـان، ولـی بـا 
اینـان یـک تـن هسـتند. گمـان مـن،  بـه  بـه جـای هاشـم.  جایگزینـی عبدالجّبـار 

254/5
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487. محّمـد بـن احمـد بـن نّحـاس عّطـار. از اسـتادان روایـت متأّخـر و فـردی بسـیار 

)]464/3[  19/3 اإلعتـدال:  )میـزان  بـود.  دروغ پـرداز 

488. محّمــد بــن احمــد بــن هــارون ابوبکــر زیونــدی1 شــافعی )د.355(. اســتاد روایــِت 

گویــد: »از حدیــث زشــت  کــم  کــم بــود و بــه حدیث ســازی مّتهمــش نمودنــد. حا ابوعبــداهلل حا

گروهــی ناشــناخته روایــت می کــرد؛  و ناپذیرفتنــِی خویــش، بســیاری را بــر مــن عرضــه نمــود. از 

ــر ابومحّمــد عبــداهلل بــن  همچــون ابوالملــوک2 و حجــازی و احمــد بــن عمــر زنجانــی. روزی ب

یــک، از حّجــاج بــن یوســف، برایــم روایــت  احمــد ثقفــی مزکــی درآمــدم و او حدیثــی بــا ســند تار

کــه خداونــد  کــه آن را بــا ســند مّتصــل روایــت نمــود: هــر  گفــت:›از ابن جنــدب شــنیدم  نمــود و 

گفتم:›ایــن باطــل اســت و جــز آن  نیســت  برایــش خیــر خواهــد، در دیــن فقاهتــش بخشــد.‹ 

 کــه ابوبکــر شــافعی بــا آن بــه تــو تقــّرب جســته؛ زیــرا از فرزنــدان حّجــاج هســتی.‹ ســپس او 

تــو عرضــه نمایــم.‹  بــر  را  تــا حدیثــم  گفت:›آمــده ام  آمــد و  بــه دیــدارم  ابوبکــر شــافعی[   =[

کــه از نظــر مــن، هنــوز خداونــد آن دو را  گــذار؛  گفتم:›نخســت ابوالملــوک و احمــد بــن عمــر را وا

گفتم:›مأخــذ  کــه آن دو ســرمایه اند.‹  کار مــن؛  گفت:›خــدا را، خــدا را، در  نیافریــده اســت.‹ 

گویــا بــه  گشــت.  کــن!‹ پــس بــا همیــن قــرار از مــن جــدا  و نوشــتۀ حدیثــی ات را بــر مــن عرضــه 

کــه بــر آن چــه آغــاز نمــوده بــود، ]از جعــل حدیــث[ بیفزایــد! و او هــم بــر آن  گفتــه بــودم  ی  و

افزود!« )لسان المیزان: 43/5 ]51/5[(

مشـهور  سـیرۀ  کتـاب  ـِف 
ّ
مؤل ی  و )د.150(.  مدینـی  ابوبکـر  اسـحاق  بـن  محّمـد   .489

گویـد: »آن پلیـد، دروغ می گفـت و دشـمن خـدا و بسـیار دروغ پرداز  اسـت. هشـام بـن عـروه 

یـخ  بـود.« مالـک، پیشـوای مالکیـان، گفتـه اسـت: »بسـیار دروغ پرداز و از فریبـکاران بـود.« )تار

بغداد: 222/1 و 223(

 490. محّمـد بـن اسـحاق بلخـی )د.244(. از حافظـان و فـردی بسـیار دروغ پرداز بـود 

1. در میزان االعتدال: 459/3، لسان المیزان و األنساب: 117/3، الّریَوندی آمده است. )غ.(

2. در لسان المیزان، ابوالعلوک؛ و در األنساب سمعانی، ابوالعکوک حجازی آمده است. )غ.(

)404)
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سـند  کالم،  بـرای  و  می کـرد  روایـت  خویـش  نـزد  از  ناپذیرفتنـی  و  زشـت  حدیث هـای  و 

یـخ بغـداد: 90/10؛ المنتظـم: 148/5 ]327/11[؛ میـزان اإلعتـدال: 24/3 ]475/3[( می سـاخت. )تار

اإلعتدال:  )میزان  بود.  حدیث ساز  و  بسیار دروغ پرداز  عکاشی.  اسحاق  بن  محّمد   .491

لئ المصنوعه: 90/1 ]174/1[(
ّ

25/3 ]476/3[؛ تذکرة الموضوعات: ص13 و 27 و 80 ]ص10 و 20 و 56[؛ الل

492. محّمـد بـن اسـحاق ابوعبـداهلل ضّبی/صینـی )د.236(. بسـیار دروغ پرداز و ]نـزد 

یـخ بغـداد: 239/1؛ المنتظـم: 148/5 ]244/11[؛ میـزان اإلعتـدال: 25/3  دانشـمندان[ مـردود بـود. )تار

)]477/3[

کـه فقیـه حنفیـان بود،  ی  493. محّمـد بـن اسـعد حکیمـی ابومظّفـر واعـظ )د.567(. و

در دمشـق سـکنا داشـت. در دیـن خویـش سسـت، بی حیا و هـوس ران، کم مـرّوت، بی اعتبار 

و بسـیار دروغ پـرداز بـود. )الجواهـر المضّیة فـی طبقات الحنفّیـه: 33/2 ]89/3[(

ی پس از سـال 350 درگذشـت.  494. محّمـد بـن اسـماعیل ابوحسـین رازی مکتـب. و

یـخ  حافـظ ابوالقاسـم طبـری، او را در روایتـش از موسـی بـن نصـر، دروغگـو شـمرده اسـت. )تار

بغـداد: 53/2؛ المنتظـم: 22/7 ]159/14[(

المیـزان:  )لسـان  می سـاخت.  حدیـث  بصـری.  وساوسـی  اسـماعیل  بـن  محّمـد   .495

)  82/9 الّزوائـد:  مجمـع   ]89/5[؛   77/5

کار  496. محّمـد بـن اسـماعیل عـّوام. دروغ می گفـت و در شـنیدن حدیـث تزویـر بـه 

)]91/5[  79/5 المیـزان:  )لسـان  می بسـت. 

497. محّمـد بـن اّیـوب رّقـی. بـه مالـک، حدیـث دروغ می بسـت. )لسـان المیـزان: 88/5 

لـئ المصنوعـه: 448/1 ]449/1[(
ّ

]100/5[؛ الل

کتاب هـای پـدرش  498. محّمـد بـن اّیـوب بـن سـوید رملـی. حدیـث می سـاخت و در 

گفته انـد: »حدیث هـای سـاختگی از پـدرش  کـم و ابونعیـم  چیزهـای سـاختگی راه داد. حا

لئ المصنوعه: 170/1(
ّ

کرده است.« )لسان المیزان: 87/5 ]99/5[؛ الل روایت 

)405)
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بـود  بسی حدیث سـاز  و  پلیـد  و  بسـیار دروغ پرداز  یابـی.  فار تمیـم  بـن  محّمـد   .499 

 و روایـت می سـاخت. از حافـظ سـری نقـل شـده اسـت: »محّمـد بـن تمیـم و احمـد جویباری 

یـخ بغـداد: 343/7؛ میـزان اإلعتـدال:  و محّمـد بـن عکاشـه بیـش از 10000 حدیـث سـاختند.« )تار

لـئ المصنوعـه: 201/1؛ 49/2 و 85 
ّ

33/3 ]494/3[؛ لسـان المیـزان: 98/5 و 288 ]112/5 و 326[؛ الل

]201/1؛ 92/2 و 154[(

]معرفـة  معیـن  بـن  یحیـی  ابوعبـداهلل سـمین )د.236(.  َمـْرَوزی  بـن حاتـم  500. محّمـد 

الّرجـال: 93/1[ او را بسـیار دروغ پرداز شـمرده و علـی مدینـی حدیثـش را دروغ دانسـته اسـت. 

)113/4 267/2؛  بغـداد:  یـخ  )تار

)میـزان اإلعتـدال: 37/3 ]503/3[؛  بـود.  کّشـی. بسـیار دروغ پرداز  بـن حاتـم  501. محّمـد 

)]136/2[  76/2 المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل

502. محّمـد بـن حّجـاج واسـطی لخمـی ابوابراهیـم )د.181(. در بغـداد سـکنا داشـت 

یـخ بغـداد:  و بسـیار دروغ پرداز و پلیـد و بسی حدیث سـاز بـود و حدیثـش اعتبـار نداشـت. )تار

لئ المصنوعه: 184/1(
ّ

279/2؛ لسان المیزان: 116/5 ]132/5[؛ الل

را  ی  و  ]238/7 الّتعدیـل:  و  ]الجـرح  ابوحاتـم  خـّزاز.  کوفـی  حّسـان  بـن  محّمـد   .503

)]137/5[  121/5 المیـزان:  )لسـان  اسـت.  شـمرده  بسـیار دروغ پرداز 

504. محّمد بن حّسان اموی. بسیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: 41/3 ]512/3[(

گویـد: »بسـیار دروغ پرداز و بدکار بود  505. محّمـد بـن حّسـان سـمتی. یحیـی بـن معین 

یخ بغـداد: 275/2( و او را در مّکـه، در مسـجد الحـرام، دیـدم. فـردی بسـیار دروغ پرداز بـود.« )تار

]نـزد  و  بسـیار دروغ پرداز  کوفـی.  همدانـی  ابی یزیـد  بـن  حسـن  بـن  محّمـد   .506

دانشـمندان[ مـردود بـود و دروغ می گفـت. )الجـرح و الّتعدیـل: 225/3 ]225/7[؛ میـزان اإلعتـدال: 

42/3 ]514/3[؛ أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب: ص71 و 220 ]ص135 و 484[؛ مجمـع  

)215/1 الخفـاء:  کشـف  ]293/2[؛   157/2 المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل 128/1؛  الّزوائـد: 

256/5
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ــن معیــن  ــود. یحیــی ب ــار ابوحنیفــه ب ی ی ــن حســن شــیبانی )د.189(. و ــد ب 507. محّم

یــخ: 364/4[ او را بســیار دروغ پرداز شــمرده و هماننــد ایــن ســخن را احمــد بــن حنبــل  ]الّتار

یــخ بغــداد: 181/2( گفتــه اســت. )تار ی  در بــارۀ و

 200 سـال  از  پیـش  او  مدنـی.  ابوالحسـن  مخزومـی  زبالـۀ  بـن  حسـن  بـن  محّمـد   .508

بـه  بـود و  بـود. حدیثـش ضعیـف  درگذشـت و بسـیار دروغ پرداز و ]نـزد دانشـمندان[ مـردود 

306/1؛  الّزوائـد:  مجمـع   ]514/3[؛   42/3 اإلعتـدال:  )میـزان  سـاخته اند.  منسـوبش  حدیث سـازی 

)293/8 ُزرقانـی:  تألیـف  دّنّیـه 
ّ
الل المواهـب  شـرح  ]127/2[؛   71/2 المصنوعـه:  لـئ 

ّ
الل

509. محّمـد بـن حسـن اهـوازی )د.418(. انبانـی از دروغ و فـردی بسـیار دروغ پرداز بـود 

و حدیـث می سـاخت و احادیـث را بـا هـم ترکیـب می سـاخت و بـه بـزرگاِن روایـت می بسـت. 

)المنتظـم: 93/8 ]259/15[؛ میـزان اإلعتـدال: 43/3 ]516/3[؛ لسـان المیـزان: 125/5 ]141/5[؛ البدایـة 

و الّنهایـه: 41/12 ]51/12[(

کتاب تفسـیر،  ی همان نّقاش، صاحب  گوید: »شـاید و 510. محّمد بن حسـن. ذهبی 

کـه بسـیار دروغ پرداز و یـا شـخص دیگـری از فریبـکاران بـود.« )میـزان اإلعتـدال: 43/3  باشـد 

)]516/3[

511. محّمـد بـن حسـن ابوبکـر دّعـاء اصـّم قطائعـی )د.320(. حدیـث می سـاخت و بـه 

گمـان قـوی  یـخ بغـداد: 194/2(. ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال: 517/3[  افـراد ثقـه نسـبت مـی داد. )تار

کـه آن را روایـت نمـوده اسـت. کسـی اسـت  کتـاب الَحیـده را سـاخته و تنهـا  ی  کـه و دارد 

کوثـر ابوبحر بربهـاری )د.362(. بسـیار دروغ پرداز  512. محّمـد بـن حسـن ابوالحسـن بن 

بـود. )المنتظـم: 64/7 ]219/14[؛ لسـان المیزان: 131/5 ]148/5[(

513. محّمد بن حسن/حسـین1 ابوعبدالّرحمان سـلمی نیشـابوری. بسیار حدیث ساز 

1. در همـۀ مأخذهـا، محّمـد بـن حسـین بـن محّمـد بـن موسـی َازدی سـلمی اسـت و بـه کسـی بـا نـام محّمـد بـن حسـن، با 
ایـن مشـّخصات، دسـت نیافتیـم. )غ.(
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کتاب بالغ می شـود.  که به صد  بود و برای صوفیان حدیث می سـاخت و تألیفاتی نگاشـت 

هـب: 
ّ

یـخ بغـداد: 248/2؛ المنتظـم: 6/8 ]150/15[؛ شـذرات الذ )میـزان اإلعتـدال: 46/3 ]523/3[؛ تار

)]67/5[ 196/3

514. محّمد بن حسین بن ابراهیم ابوبکر وّراق )د.418(. او را به ابن خّفاف می شناسند. 

که وی حدیث ها را ترکیب می کرد  گوید: »تردید ندارم   خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 250/2( 

که از ایشان حدیث می گفت،  که از آنان روایت می نمود، می بست و برای کسانی  و به کسانی 

که  نام ها و نسب های عجیب می ساخت. نزد من از این روایت های باطل، چیزهایی هست 

برخی از آن ها را به هبة اهلل بن حسن طبری عرضه نمودم و وی به سبب آن  روایات باطل، کتابم 

که یک بار  گفت  که چگونه از وی حدیث شنیده ام. ابن خّفاف به من  کرد  را درید و تعّجب 

بازار باب الّطاق آتش گرفت و 1080 َمّن از کتاب هایم در آتش سوخت که همگی شنیده های 

من بودند.« ابن جوزی )المنتظم: 34/8 ]187/15[(؛ ذهبی )میزان اإلعتدال ]524/3[(؛ و ابن َکثیر 

)البدایة و الّنهایه: 23/12 ]29/12[( از وی یاد کرده اند.

515. محّمد بن حسـین شاشـی. اسـتاَدکی بسـیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: 47/3 

)]524/3[

516. محّمد بن حسـین مقدسـی. حدیث می سـاخت. )میزان اإلعتدال: 47/3 ]525/3[(� 

خـود را الحـق نامیـد که پیش تر از او یاد شـد.

517. محّمـد بـن حسـین ابوبکـر قّطـان بلخـی )د.306(. ابن ناجیـه او را دروغگـو شـمرده 

اسـت. )البدایـة و الّنهایـه: 130/11 ]148/11[(

یخ بغداد: 245/2( 518. محّمد بن حسین بن عمران ابوعمر.1 حدیث می ساخت. )تار

519. محّمــد بــن ُحَمیــد ابوعبــداهلل رازی )د.248(. از حافظــان و در زمــرۀ گنجینه هــای 

ــب  ــا ترکی ــا متن ه ــندها را ب ــد و س ــث می دزدی ــه حدی ک ــود  ــیار دروغ پرداز ب ــردی بس ــش و ف دان

که در شماره های 467 و 516 گذشت. )غ.( کس است  1. وی همان 
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می نمــود و حدیث هــا را بــه یکدیگــر تبدیــل می کــرد و هــر روز حدیث هایــش افــزون می گشــت. 

گویــد: »کســی را در دروغگویــی چیره دســت تر از ایــن دو تــن ندیــدم: ســلیمان بــن  اســدی 

گســتاخ تر  گفتــه اســت: »کســی را بیــش از او  ــن ُحَمیــد رازی.« َجــَزری1  شــاذکونی و محّمــد ب

کــه حّتــی  گویــد: »از ابن ُحَمیــد نــزد مــن 50000 حدیــث اســت  بــر خــدا نیافتــم.« فضلــک رازی 

یــخ بغــداد: 262/2؛ میــزان اإلعتــدال: 49/3 ]530/3[؛  یــک حــرف از آن هــا را روایــت نمی کنــم.« )تار

لــئ المصنوعــه: 359/1؛ 16/2 ]395/1؛ 30/2[(
ّ

هــب: 118/2 ]223/3[؛ الل
ّ

شــذرات الذ

520. محّمـد بـن خالـد واسـطی طّحـان. بـدکار و بسـیار دروغ پرداز بـود. )میـزان اإلعتـدال: 

)]533/3[ 51/3

کرمانی. سندها را دستکاری می کرد و برای حدیث های  521. محّمد بن خلید حنفی 

سند بریده، سند کامل می ساخت. )تذکرة الموضوعات: ص8 ]ص6[(

522. محّمـد بـن خلیـل ذهلـی. حدیـث می سـاخت. )تذکـرة الموضوعـات: ص13 ]ص10[؛ 

میـزان اإلعتـدال: 54/3 ]539/3[(

523. محّمد بن داب مدینی. بسیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: 54/3 ]540/3[(

524. محّمـد بـن داوود بـن دینـار فارسـی. دروغ می گفـت و حدیـث می سـاخت. )میـزان 

لـئ المصنوعـه: 103/1؛ 
ّ

اإلعتـدال: 54/3 ]540/3[؛ لسـان المیـزان: 106/4؛ 161/5 ]123/4؛ 181/5[؛ الل

99/2 ]199/1؛ 182/2[(

525. محّمد بن رزام. بسیار دروغ پرداز بود. )تذکرة الُحّفاظ: 35/4 ]1239/4[(

526. محّمد بن زکرّیا خصیب2. حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: 58/3 ]549/3[؛ 

لئ المصنوعه: 51/1 و 121 ]98/1 و 234[(
ّ

الل

کردیـم. او همـان صالـح بـن محمـد  یـخ بغـداد و میـزان االعتـدال، آن را تصحیـح  1. در متـن جـزری آمـده و مـا برابـر بـا تار
کـه در سـطر پیـش از او یـاد شـد. )غ.( گزیـده در بخـارا )د. 293( اسـت  اسـدی بغـدادی سـکنا 

2. در برخی از مأخذها، خطیب آمده است. )غ.(
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یـاد َجـَزری حنفـی.1 حدیـث می سـاخت. )تذکـرة الموضوعـات: ص3 و  527. محّمـد بـن ز

27 و 66 ]ص3 و 20 و 47[(

و یک چشـم  پلیـد  و  و حدیث سـاز  بسـیار دروغ پرداز  یشـکری.  یـاد  ز بـن  528. محّمـد 

گروهـی بسـیار دروغ پرداز  گویـد: »در بغـداد  یـخ بغـداد: 279/5-280(. یحیـی بـن معیـن   بـود. )تار

ی  کـه حدیـث می سـاخت.« و یـاد بـود  کـه از جملـۀ ایشـان، محّمـد بـن ز و حدیث سـاز بودنـد 

در أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب )ص17 ]ص41[( و میـزان اإلعتـدال )60/3 ]552/3[( 

دروغگـو خوانده شـده اسـت.

یـادۀ طّحـان. حدیـث می سـاخت و حدیثـش دروغ بـود. )زاد المعـاد  529. محّمـد بـن ز

)]142/1[  201/1 ابن قّیـم: 

بسـیار دروغ پردازی  عامدانـه  شـامی.  مصلـوب  بـه  معـروف  سـعید،  بـن  محّمـد   .530

که به حدیث  می کرد و حدیث می سـاخت. نسـائی او را از چهار بسـیار دروغ پردازی دانسـته 

ی را  بسـتن بـر رسـول خدا شـناخته شـده اند. عبـداهلل بـن احمـد بـن سـواده گفته اسـت: »نـام و

یخ بغداد: 168/13؛  گـردآورده ام.« )تار بـه بیـش از صـد نـام دگرگـون کرده اند که آن ها را در کتابی 

میـزان اإلعتـدال: 64/3 ]561/3[(

اإلعتـدال:  )میـزان  بـود.  حدیث سـاز  و  بسـیار دروغ پرداز  ازرق.  سـعید  بـن  محّمـد   .531

لئ المصنوعه: 263/1(
ّ

65/3 ]565/3[؛ الل

بسی  و  بسیار حدیث سازان  از  یکی  )د.318(.  بورقی  َمْرَوزی  سعید  بن  محّمد   .532

دروغ پرداز بود که چندین حدیث ساختگی روایت نمود. خطیب گوید: »حدیث های زشت 

برخی  از  وی  روایت  این  آن ها،  زشت تریِن  و  بست  ثقه  افراد  به  نشدنی  شمار  ناپذیرفتنِی  و 

لئ المصنوعه: 238/1؛ 85/2 ]457/1؛ 153/2[(
ّ

استادانش است: ...2 .« )تاریخ بغداد: 309/5؛ الل

1. ظاهرًا این فرد و دو تن یاد شده در شماره های 528 و 529 یک نفر هستند. )غ.(

که در مدح ابوحنیفه و نکوهش شافعی ساخته است. 2. این همان حدیثی است 
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533. محّمـد بـن سـلیم بغـدادی. در حدیـث دروغ می گفـت. )میـزان اإلعتـدال: 69/3 

)]574/3[

534. محّمـد بـن سـلیمان بـن ابی فاطمـه. بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بـود. )میـزان 

اإلعتـدال: 69/3 ]573/3[(

535. محّمـد بـن سـلیمان بـن دبیـر. حدیـث می سـاخت و به افـراد ثقه نسـبت می داد. 

می سـاخت.«  حدیـث  و  می دزدیـد  »حدیـث  گویـد:   ]314/2 المجروحیـن:  ]کتـاب  ابن حّبـان 

)میـزان اإلعتـدال: 69/3 ]572/3[؛ لسـان المیـزان: 188/5 ]212/5[(

کـه حدیـث  536. محّمـد بـن سـلیمان بـن زبـان. در بصـره اسـتاد روایـت بـود و گفته انـد 

می ساخت. )میزان اإلعتدال: 69/3 ]573/3[(

537. محّمـد بـن سـلیمان بـن هشـام ابوجعفـر خـّزاز، معـروف بـه ابـن  بنـت  مطـر الـوّراق 

گویـد: »بـه  )د.265(. او را یکسـره ضعیـف شـمرده اند. ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 304/2[ 

هیـچ وجـه، حّجـت آوری بـه وی جایـز نباشـد.« ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 275/6[ 

گفتـه اسـت: »حدیث هـا را بـه هـم وصـل می نمـود و حدیـث می دزدیـد.« ذهبـی )میـزان االعتدال: 

68/3 ]570/3[( حدیث هایـی دروغ از وی برشـمرده و خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 297/5( و 

ابن جوزی و ذهبی، وی را عامل جعل برخی از حدیث های ساختگی دانسته اند.

ی او  ی در بغداد سـکنا داشـت و ابوداوود و جز و 538. محّمد بن سـنان قّزاز بصری. و

هب: 161/2 ]303/3[؛ مجمع  الّزوائد: 139/2(
ّ

را دروغگو شـمرده اند. )شـذرات الذ

یـخ بغـداد: 315/5؛  )تار ابوعبـداهلل عّطـار. حدیـث می سـاخت.  بـن سـهل  539. محّمـد 

)]181/2[  99/2 المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]576/3[؛   71/3 اإلعتـدال:  میـزان 

540. محّمـد بـن شـجاع ابوعبـداهلل بـن ثلجـی حنفـی )د.266(. فقیـه عـراق در روزگار 

خویـش و فـردی بسـیار دروغ پرداز بـود کـه در بارۀ تشـبیه ]خداوند به بشـر[، حدیث می سـاخت 
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و بـرای یـاری ابوحنیفـه و رأی وی، در باطـل نمـودن و رّد حدیـث از رسـول خدا، حیله می ورزید. 

هـب: 
ّ

)تاریـخ بغـداد: 351/5؛ المنتظـم: 58/5 ]209/12[؛ میـزان اإلعتـدال: 71/3 ]577/3[؛ شـذرات الذ

لـئ المصنوعـه: 3/1(
ّ

151/2 ]285/3[؛ الل

541. محّمـد بـن ضـو  بـن صلصـال ابوجعفـر کوفی. بسـیار دروغ پرداز و شـراب نوش بود. 

یخ بغداد: 375/5( )تار

کـه در حـدود سـال 300 درگذشـت،  ی  542. محّمـد بـن عبـد بـن عامـر سـمرقندی. و

بسـیار دروغ پرداز و معـروف بـه حدیث سـازی بـود و حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی روایـت 

کـرد و حدیـث می دزدیـد و آن هـا را نقـل می نمـود. در روایـِت حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنی 

ی می نمـود و دروغگویـی اش آشـکار  یـان ثقـه، از افـراد ضعیـف و بسـیار دروغ پـرداز پیـرو از راو

یـخ بغـداد: 388/2؛ میـزان اإلعتـدال: 96/3 ]633/3[؛ لسـان المیـزان: 272/5 ]307/5[؛  گشـت. )تار

لـئ المصنوعـه: 3/1 و 121 ]4/1 و 234[(
ّ

الل

543. محّمـد بـن عبـدۀ قاضـی بصـری )د.313(. بسـیار دروغ پرداز و ]نزد دانشـمندان[ 

مـردود بـود و اعتبـار نداشـت و ]در حدیـث[ آفـت زا بود. )میـزان اإلعتـدال: 96/3 ]634/3[(

]نــزد  و  بســیار دروغ پرداز  )د.292(.  بجیــر1  بــن  عبدالّرحمــان  بــن  محّمــد   .544

 دانشــمندان[ مــردود بــود و حدیث هــای زشــت و ناپذیرفتنــی از افــراد ثقــه روایــت می کــرد 

کــرده اســت. )میــزان اإلعتــدال: 90/3 ]621/3[؛  و از مالــک چیزهــای زشــت و ناپذیرفتنــی نقــل 

لســان المیــزان: 246/5 ]278/5[(

 200 حـدود  در  نسـخه ای  خویـش،  پـدر  از  بیلمانـی.  عبدالّرحمـان  بـن  محّمـد   .545

لـئ 
ّ

الل )میـزان اإلعتـدال: 89/3 ]617/3[؛  کـه همگـی سـاختگی اسـت.  کـرده  روایـت  حدیـث 

)71/2 الخفـاء:  کشـف  ]460/1[؛   239/1 المصنوعـه: 

1. در میـزان االعتـدال، ابـن َبحیـر آمـده اسـت و در لسـان المیـزان، از جـّد او بـا نـام مجیـر  یـاد شـده اسـت. و آنچـه در متـن 
کتـاب الضعفـاء والمتروکیـن ابـن جـوزی: 75/3، آمـده اسـت. )غ.( درج شـده، در 

)414)
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]نـزد  و  بسـیار دروغ پرداز  مدنـی.1  بیاضـی  ابوجابـر  عبدالّرحمـان  بـن  محّمـد   .546

دانشمندان[ مردود بود. )الجرح و الّتعدیل: 325/3 ]325/7[؛ میزان اإلعتدال: 89/3 ]617/3[(

547. محّمـد بـن عبدالّرحمـان قشـیری. بسـیار دروغ پرداز و ]نـزد دانشـمندان[ مـردود 

میـزان  ]325/7[؛   325/3 الّتعدیـل:  و  )الجـرح  می سـاخت.  حدیـث  و  می بافـت  دروغ  و  بـود 

اإلعتدال: 92/3 ]623/3[(

548. محّمــد بــن عبدالّرحمــان بــن غــزوان، مشــهور بــه ابن قــراد. بســیار دروغ پرداز بــود 

بــه افــراد ثقــه نســبت مــی داد   و حدیــث می ســاخت و حدیث هــای زشــت و ناپذیرفتنــی 

و بــا وقاحــت، حدیث هایــی مصیبت بــار از مالــک و شــریک و ضمــان بــن اســماعیل روایــت 

یــخ بغــداد: 311/2؛ میــزان اإلعتــدال: 93/3 ]625/3[؛ تذکــرة الموضوعــات: ص40  کــرده اســت. )تار

]ص29[؛ لســان المیــزان: 253/5 ]287/5[(

549. محّمـد بـن عبدالعزیـز جـارودی عبادانـی. حافـظ و دروغ سـاز بود. )میـزان اإلعتدال: 

)]629/3[ 94/3

ک واعظ )د.502(. بسـیار دروغ پرداز بود  550. محّمد بن عبدالقادر ابوحسـین بن سـّما

ی جایـز نباشـد. )المنتظـم: 161/9 ]114/17[؛ میـزان اإلعتـدال: 94/2 ]630/3[؛ لسـان  و روایـت از و

المیـزان: 263/5 ]298/5[(

551. محّمـد بـن عبـداهلل بـن ابی سـبره ابوبکـر مدنـی )د.162(. بسـیار دروغ پرداز و بسـی 

حدیث سـاز و بی اعتبـار بـود و حدیـث می سـاخت و دروغ می گفـت و در مدینـۀ رسـول خدا 

یـخ بغـداد: 370/14؛ تهذیـب  ی بـود. )تار فتـوا مـی داد و 70000 حدیـث در بـارۀ حـالل و حـرام نـزد و

الّتهذیـب: 27/12 ]31/12[؛ میـزان اإلعتـدال: 80/3 ]596/3[(

552. محّمد بن عبداهلل بن ابراهیم بن ثابت ابوبکر اشنانی. بسیار دروغ پرداز و فریبکار 

کنیه ها و با شمارۀ 690 تکرار خواهد شد. )غ.( 1. در بخش 

)415)

260/5

)416)



399 زنجیرۀدروغپردازانوحدیثسازان

کار را انجام می داد. البّته _ خدا داناتر است! _  بود و حدیث می ساخت و ناشیگرانه این 

سندهای صحیح را از برخی از مجموعه ها برمی گرفت و این روایت های مصیبت بار را با 

لئ المصنوعه: 273/1 ]272/1[(
ّ

یخ بغداد: 441/5 و 442؛ الل آن ها ترکیب می نمود. )تار

یاد ابوسلمه. بسیار دروغ پرداز بود. )تذکرة الموضوعات:  553. محّمد بن عبداهلل بن ز

ص43 و 95 ]ص31 و 67[(

ثــۀ حّرانــی قاضــی )د.168(. حدیــث می ســاخت  554. محّمــد بــن عبــداهلل بــن عال

ی جایــز   و بــه افــراد ثقــه نســبت مــی داد و حدیث هــای مشــکل خیز مــی آوْرد و روایــت از و

گفتــه اســت. )تذکــرة الموضوعــات:  نباشــد. ایــن ســخن را ابن حّبــان ]کتــاب المجروحیــن: 279/2[ 

]ص38[( ص54 

بسـیار  )د.387(.  کوفـی  شـیبانی  ابوالفضـل1  مطلـب  بـن  عبـداهلل  بـن  محّمـد   .555

دروغ پـرداز و فریبـکار و بسی حدیث سـاز بـود و بـه سـود رافضیـان حدیـث می سـاخت. )تاریـخ 

لـئ المصنوعـه: 75/2 ]135/2[(. در همان )147/2( 
ّ

بغـداد: 467/5؛ لسـان المیـزان: 231/5 ]261/5[؛ الل

کـه او را از  آمـده اسـت: »بسـیار دروغ پرداز بـود و بـه نقـل از ابوغنائـم حدیـث می سـاخت، بـا آن 

حافظـان حدیـث می شـناختند. و ایـن از شـگفت ترین چیزهـا اسـت! و خـدا داناتـر اسـت.«

گویـد: »ایـن  556. محّمـد بـن عبیـداهلل بـن حبابـۀ بغـدادی بـّزاز )د.435(. ابن برهـان 

یخ بغداد: 338/2( استاد روایت، بسیار دروغ پرداز بود.« )تار

557. محّمـد بـن عبدالملـک ابوعبـداهلل انصـاری مدنـی نابینـا. بسـیار دروغ پرداز بـود 

یـخ  گویـد: »بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیثـش را سـوزاندیم.« )تار و حدیـث می سـاخت. احمـد 

لئ المصنوعه: 98/2 و 138 
ّ

بغـداد: 340/2؛ میـزان اإلعتـدال: 95/3 ]631/3[؛ مجمـع  الّزوائـد: 124/1؛ الل

و 223 ]179/2 و 256 و 418[(

گر  558. محّمـد بـن عبدالواحـد ابوعمـر زاهد، غالم ثعلـب )د.345(. خطیب گوید: »ا

1. در برخی از مأخذها، ابوالمفّضل آمده است. )غ.(

)417)
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ی می گفت:›ثعلـب از ابن اعرابـی، بـرای ما چنین روایـت کرد ... .‹ و در  پرنـده ای می پریـد، و

کـه او را در  ایـن زمینـه، حدیثـی یـاد می کـرد. و اّمـا حدیـث او؛ همـۀ اسـتادان خـود را یافتیـم 

روایتـش ثقـه و راسـتگو می شـمارند. رئیـس الّرؤسـاء بـه مـن گفت:›چیزهای فـراوان دیده ام که 

از ابوعمـر زشـت و ناپذیرفتنـی شـمرده شـده و در روایاتـش کـه در کتاب هـای دانشـوران آمـده، 

کـه آن را بـر پایـۀ  کتـاب غرائـب الحدیـث از آِن او اسـت  بـه دروغگویـی نسـبت یافتـه اسـت.‹ 

کـه در آن، حدیث هـای روایت  گـردآورده و بسـی آن را می سـتود. نیـز جـزوه ای دارد  مسـند احمـد 

ی قرائت حدیث  که نزد و گردآورده و همۀ بزرگان و نویسـندگانی را  یه را  شـده در فضائل معاو

که نخست همین جزوه را بخوانند.« می کردند، وادار می نمود 

گـردآوْرد که بیشـینۀ  یـه  ابن نّجـار گفتـه اسـت: »ابوعمـر زاهـد، جـزوه ای در فضیلـت معاو

یخ بغداد: 357/2؛ لسـان المیزان:  آن، حدیث های زشـت و ناپذیرفتنی و سـاختگی اسـت.« )تار

268/5 ]485/5[( _ ضمـن شـرح حـال محّمـد بـن یحیـی َعَنزی _ ؛ میـزان اإلعتدال: ج3(

یـده؛ و سـخن درسـت همـان اسـت  گویـد: ابن نّجـار در ایـن سـخن انصـاف نورز امینـی 

در  کـه  آورده انـد   )]420/2[ الخفـاء  )کشـف  عجلونـی  و   ]212/2[ الّسـعاده  سـفر  در  فیروزآبـادی  کـه 

یـه، حّتـی یـک حدیـث صحیـح وجـود نـدارد. از همیـن جـزوه، می تـوان ارزش  فضیلـت معاو

یافـت. چگونـه اسـتادان  سـخن خطیـب را در درسـت شـمردن حدیث هـای ابوعمـر زاهـد در

گردمی آوَرد؟! یه جزوه ای  که در فضیلت معاو کسی را ثقه و راستگو شمرده اند  روایت، 

کـه محّمـد بـن  گفته انـد  کسـان  559. محّمـد بـن عثمـان بـن ابی شـیبه )د.297(. ایـن 

عثمـان بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بـود و حالـش روشـن اسـت و حیله گرانـه روایت هایـی 

بـن  ابراهیـم  کلبـی،  بـن اسـامۀ  ایشـان نیسـت: عبـداهلل  آِن  از  کـه  کسـانی نسـبت داده  بـه  را 

اسـحاق صـّواف، داوود بـن یحیـی، عبدالّرحمـان بـن یوسـف بـن خـراش، محّمد بـن عبداهلل 

حضرمـی، عبـداهلل بـن احمـد بـن حنبـل، جعفـر بـن محّمـد بـن ابی عثمـان طیالسـی، عبداهلل 

یـخ بغـداد: 47-45/3( ی، جعفـر بـن هذیـل. )تار بـن ابراهیـم بـن قتیبـه، محّمـد بـن احمـد عـدو

)418)
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560. محّمد بن عثمان بن حسـن قاضی نصیبی ابوالحسـن )د.406(. در بغداد سـکنا 

 داشـت و بسـیار دروغ پرداز بـود و در بـارۀ شـیعیان روایت هـای زشـت و ناپذیرفتنـی نقـل نمـود 

را  او  کـه  محّدثـی  از  بغـداد،  »در  گویـد:  مصـری  ابوالفتـح  می سـاخت.  حدیـث  برایشـان  و 

دروغگـو شـمارند، تنهـا از چهـار تـن حدیث نوشـتم که یکی نصیبی بـود.« ابوعبداهلل صیمری 

یـخ بغـداد: 52/3؛ لسـان  گفتـه اسـت: »او در روایـت ضعیـف، و در گواهـی دادن عـادل بـود.« )تار

المیـزان: 281/5 ]319/5[(

561. محّمـد بـن عثیـم. بسـیار دروغ پرداز و ]نـزد دانشـمندان[ مـردود بـود و حدیـث او را 

نمی نوشـتند. )میـزان اإلعتـدال: 102/3 ]644/3[(

کرمانـی. بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بـود و حدیث هـای  562. محّمـد بـن عکاشـۀ 

گریسـتن وصـف  کـه او را بـه  گرَینـده بـود  زشـت و ناپذیرفتنـی روایـت می کـرد و فـردی بسـیار 

می نمودنـد. هـرگاه قـرآن می خوانـد، می گریسـت. از حافـظ سـری نقـل شـده اسـت: »احمـد 

جویباری و محّمد بن تمیم و محّمد بن عکاشه بیش از 10000 حدیث دروغ به رسول خدا؟ص؟ 

 248 و   65/2[  209 و   134 و   34/2 المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]650/3[؛   104/3 اإلعتـدال:  )میـزان   بسـتند.« 

کـه حدیـث می سـاختند،  گـروه ُپرشـماری دانسـته  ی را از  و 391[(. ُقْرُطبـی )الّتـذکار: ص155( و

کارهای نیکو فراخوانند. که مردم را به  با این نّیت خیر 

563. محّمـد بـن علـی بـن موسـی ابوبکـر سـلمی دمشـقی )د.460(. دروغ می گفت و در 

روایـت حدیـث، اسـتادانی را بـرای خـود اّدعا می کرد. )لسـان المیـزان: 316/5 ]356/5[(

کـه  کتـاب االربعیـن الودعانّیـه بـود  564. محّمـد بـن علـی بـن ودعـان )د.494(. صاحـب 

کـه در ایـن مجموعـه نگریسـتم،  شـامل حدیث هـای سـاختگی اسـت. سـلفی گویـد: »آن گاه 

اسـت  او  دروغگویـی  دلیـل  کـه  داده  رخ  آن  در  بسـیار  آمیختگـی  کـه  گشـت  آشـکار   برایـم 

ی این حدیث ها را از عمویش _  که سندها را با هم ترکیب می کرده است. و  و نشان می دهد 

ید بن رفاعه _ سرقت نمود.« )لسان المیزان: 305/5 ]345/5[( گویند: از ز و برخی 

262/5
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565. محّمد بن علی بن یحیی سمرقندی )د.359(. بسیار دروغ پرداز بود و حدیث هایی 

را که افراد ثقه روایت ننموده بودند، به آنان نسبت می داد و از کسانی که درکشان نکرده بود، نقل 

حدیث می نمود. )لسان المیزان: 294/5 ]333/5[(

یـخ بغـداد:  566. محّمـد بـن عمـر بـن فضـل جعفـی )د.361(. بسـیار دروغ پرداز بـود. )تار

32/3؛ میـزان اإلعتـدال: 114/3 ]671/3[(

567. محّمـد بـن عیسـی بـن رفاعۀ اندلسـی )د.337(. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیث 

می سـاخت. )تذکـرة الموضوعات: ص45 ]ص32[؛ لسـان المیـزان: 334/5 ]377/5[(

ناپذیرفتـه  و  بسـیار دروغ پرداز و حدیثـش زشـت  تمیـم.  بـن  بـن عیسـی  568. محّمـد 

و بی اعتبار بود. )لسان المیزان: 335/5 ]378/5[(

کوفـی  کوفـی1 ابوعلـی تمیمـی. اسـتاد روایـت در بغـداد و فـردی   569. محّمـد بـن فـرات 

یـخ بغداد:  کـه از محـارب، حدیث هـای سـاختگی روایـت می نمود. )تار و بسـیار دروغ پرداز بـود 

لـئ المصنوعه: 239/2 ]450/2[(
ّ

163/3؛ الل

از منطقـۀ دور در  ابوطّیـب دوری،  متـوّکل  روزبـه، غـالم  بـن  فرخـان2  بـن  570. محّمـد 

ی در بغداد سـکنا داشـت و اندکی پس از سـال 359 درگذشت. خطیب بغدادی  سـامراء. و

یـخ بغـداد: 168/3( حدیثـی ناپذیرفتنـی آورده و سـپس گفته اسـت: »دور نمی دانم که این،  )تار

سـاختۀ ابن فرخـان باشـد؛ و او حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی بسـیار بـا سـندهای روشـن از 

کـه  یـان ثقـه دارد.« در میـزان اإلعتـدال ]4/4[ نیـز آمـده اسـت: »در حدیث هـای سـاختگی  راو

 340/5( المیـزان  لسـان  در  می خـورد.«  چشـم  بـه  ی  و از  دروغ  خبـری  آورده،  گـرد  ابن جـوزی 

]384/5[( ابن نّجار او را مّتهم به حدیث سـازی دانسـته اسـت. سـیوطی هم او را حدیث سـاز 

لئ المصنوعه: 103/1 و 274 ]199-198/1[(
ّ

شمرده است. )الل

کوفی، کرمانی آمده است. لئ المصنوعه، به اشتباه، به جای 
ّ

1. در الل

لئ المصنوعه، به اشتباه، به جای فرخان، فرغانی آمده است.
ّ

2. در الل

)420)
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حدیث سـاز  و  بسـیار دروغ پرداز  )د.180(.  َمـْرَوزی  عطّیـۀ  بـن  فضـل  بـن  محّمـد   .571

یـخ بغـداد: 151/3؛ میـزان اإلعتـدال: 120/3 ]6/4[؛ تذکرة الموضوعـات: ص76 ]ص54[؛ مجمع   بـود. )تار

لـئ المصنوعـه: 109/1؛ 220/2 ]210/1؛ 412/2[(
ّ

الّزوائـد: 67/2؛ الل

572. محّمـد بـن فضـل یعقوبی واعـظ )د.617(. دروغگویی و درهم آمیختن حدیثش 

گشت. )لسان المیزان: 342/5 ]386/5[( آشکار 

المصنوعــه: لــئ 
ّ

)الل می ســاخت.  حدیــث  بلخــی.  ابوبکــر  قاســم  بــن  محّمــد   .573 

)]416/2[ 222/2 

574. محّمد بن قاسم ابوجعفر طالقانی. بسیار دروغ پرداز  و  پلید و از مرجئه بود و به سود 

لئ المصنوعه: 21/1؛ 102/2 و 171 و 234 ]40/1؛ 186/2 و 
ّ

مذهب خویش، حدیث می ساخت. )الل

359 و 439[(. در همین مأخذ آمده که وی از بسیار دروغ پردازان بسی حدیث ساز بود.

کوفی. در بغداد سکنا داشت و بسیار دروغ پرداز  575. محّمد بن مجیب ثقفی صائغ 

یخ بغداد: 298/3؛ میزان اإلعتدال: 128/3 ]24/4[؛  و دشمن خدا و حدیثش بی اعتبار بود. )تار

لئ المصنوعه: 165/1 ]320/1[(
ّ

الل

576. محّمـد بـن مجیـب ابوهمـام قرشـی. بسـیار دروغ پرداز و حدیثـش بی اعتبـار بـود. 

لـئ المصنوعـه: 115/1 ]222/1[(
ّ

)مجمـع  الّزوائـد: 51/9؛ الل

لئ المصنوعه: 61/2 ]107/2[(
ّ

577. محّمد بن محرم. بسیار دروغ پرداز بود. )الل

578. محّمد بن محصن اسدی.1 ثقه نبود و ]نزد دانشمندان[ مردود و بسیار دروغ پرداز 

و حدیث سـاز بـود. )میـزان اإلعتـدال: 129/3 ]25/4[؛ تذکـرة الموضوعـات: ص93 ]ص66[؛ تهذیـب 

لئ المصنوعه: 109/2 ]200/2[(
ّ

الّتهذیـب: 430/9 ]381/9[؛ الل

او  )د.378/368(.  نضلـه2  ابوحسـین  وکیـل،  جرجانـی  محّمـد  بـن  محّمـد   .579

1. در یادکرد از محّمد بن اسحاق عکاشی، به وی اشاره شد. )غ.(

2. اینـان دو تـن هسـتند و نـه یـک تـن. نخسـت همیـن کـس اسـت بـا نـام ابوالحسـن احمـد بـن موسـی بن عیسـی جرجانِی 

)421)
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کـه حدیث های زشـت و ناپذیرفتنی از روایتگرانی ناشـناخته روایت نمود  حافظـی پیشـوا بـود 

ابوسـعید  را دروغگـو شـمردند.  ی  گرفتـه، و ایـراد  او  بـر  و  را نپذیرفـت  کـس روایاتـش  و هیـچ 

ی حدیث می ساخت. )تذکرة الُحّفاظ: 181/3 ]984/3[( که و نّقاش سوگند خورده 

ــن عبدالّرحمــان ابوالفتــح خّشــاب َثْعلبــی. در دروغگویــی  ــد ب ــن محّم ــد ب 580. محّم

ی می کــرد.  یــاده رو ی را َمثــل می زدنــد. او در شراب نوشــی ز و خیال بافــی و پندارســازی، و

ی ســروده اســت: ــارۀ و ابراهیــم بــن عثمــان عربــی در ب

کار را نداشــت، دروغ تــراش  کــه چوب تــراش شــود؛ اّمــا چــون تــوان ایــن  کــرد  پــدرش بــه او وصّیــت 

شــد. )لســان المیــزان: 359/5 ]406/5[(

گویــد: »او در  581. محّمــد بــن محّمــد بــن معمــر محــّدث ابوالبقــاء. ابن مبــارک خّفــاف 

یانــی را در  ســال 542 درگذشــت و ثقــه نبــود؛ بلکــه فــردی بســیار دروغ پرداز بــود و نــام راو

ــد.« )لســان المیــزان:  ــر مــردم می خواْن ــه دروغ می نوشــت و ســپس رفتــه، آن هــا را ب جزوه هایــی ب

)]417/5[ 369/5

582. محّمـد بـن محّمـد ابوبکـر واسـطی باغندی، حافظ درازُعمـر )د.312(. حدیث ها 

را بـه هـم می آمیخـت و باشـیطنت فریبگـری می کـرد. ابراهیـم اصفهانی او را بسـیار دروغ پرداز 

شمرده است. )لسان المیزان: 360/5 ]407/5[(

فـردی  و  کلبـی  همنشـین  ی  و صغیـر.  سـّدی  بـه  معـروف  مـروان،  بـن  محّمـد   .583

یخ  کـه البّتـه حدیثـش قابل نوشـتن نیسـت. )تار بسـیار دروغ پرداز و غیـر ثقـه و حدیث سـاز بـود 

بغـداد: 292/3؛ میـزان اإلعتـدال: 132/3 ]32/4[؛ أسـنی المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب: ص216 

لـئ المصنوعـه: 12/2 و 101 و 283 ]22/2 و 185 و 454[(
ّ

]ص332 و 440[؛ الل

584. محّمـد بـن مزید/مرثـد ابوبکـر خزاعـی، معـروف بـه ابن ابی ازهر نحـوی )د.325(. 

وکیـل کـه ذهبـی او را ضعیـف شـمرده و شـرح حالـش در شـماره های 33 و 88 گذشـت. اّمـا در چاپی از تذکـرة الُحّفاظ 
ـف بـوده، میـان ایـن فـرد و فـردی دیگـر آمیختگـی صـورت پذیرفتـه کـه او محّمـد بن 

ّ
)985/3( کـه در دسـت جنـاب مؤل

محّمـد بـن عبیـداهلل اسـت کـه ذهبـی وی را ثقه شـمرده اسـت. )غ.(

264/5

)423)
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بسـیار دروغ پرداز و دارای دروغ زشـت بود. خطیب در المسـند، او را بسـیار دروغ پرداز شـمرده 

مفتـاح  ]442/1[؛  ص104  الوعـاه:  بغیـة  386/2؛  اإلصابـه:  ]35/4[؛   350/3 اإلعتـدال:  )میـزان  اسـت. 

الّسـعاده: 137/1 ]157/1[(

گوید:  585. محّمد بن مستنیر ابوعلی نحوی، معروف به قطرب )د.206(. ابن سّکیت 

که او در لغت، دروغ  کتاب، مطلب نوشتم و سپس برایم روشن شد  ی به قدر قفسه ای  »از و

ی چیزی ذکر نکردم.« )بغیة الوعاه: ص104 ]242/1[( می پردازد؛ پس از و

586. محّمـد بـن مسـلمۀ واسـطی )د.282(. بـه سـاختن حدیثـی زشـت و ناپذیرفتنـی 

یـخ بغـداد: 307/3؛ لسـان المیـزان:  ی، ثقـه هسـتند. )تار یانـش، جـز خـود و کـه همـۀ راو مّتهـم شـد 

)]432/5[  382/5

یـه ابوعلـی نیشـابوری )د.229(. بسـیار دروغ پرداز بـود و در مّکـه  587. محّمـد بـن معاو

یخ  حدیـث می سـاخت و حدیث هـای دروغ فـراوان روایـت نمـود که هیچ اصلی نداشـت. )تار

المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل 494/1؛  الّزوائـد:  مجمـع   ]44/4[؛   138/3 اإلعتـدال:  میـزان  272/3-274؛  بغـداد: 

114/1؛ 206/2 ]45/1؛ 385/2[(

کـه در ری سـکنا داشـت، بسـیار  ی  588. محّمـد بـن منـدة بـن ابی هیثـم اصفهانـی. و

دروغ پـرداز بـود و راسـتگو بـه شـمار نمی آمـد. )لسـان المیـزان: 393/5 ]445/5[(

لـئ المصنوعه: 110/1 
ّ

589. محّمـد بـن منـذر. از تابعیـن و فردی بسـیار دروغ پرداز بـود. )الل

)]212/1[

590. محّمـد بـن منصـور بـن جیـکان ابوعبـداهلل قشـیری. بسـیار دروغ پرداز بـود. )میـزان 

)]48/4[  140/3 اإلعتـدال: 

ی بـرادِر حنیف قاضی و فردی  591. محّمـد بـن مهاجـر ابوعبـداهلل طالقانی )د.264(. و

نسـبت  ثقـه  افـراد  بـه  و  می سـاخت  حدیـث  کـه  بـود  بسـی دروغ پرداز  و  بسیار حدیث سـاز 

)424)
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کسـانی روایـت  ی دروغگوتریـِن آفریـدگان خـدا اسـت و از  گویـد: »و مـی داد. صالـح اسـدی 

کـه او را بـه دروغگویـی  کـه 30 سـال پیـش از زاده شـدنش درگذشـته اند. 50 سـال اسـت  کنـد 

لسـان  ]49/4[؛   140/3 اإلعتـدال:  میـزان  174/1؛  الّرایـه:  نصـب  303/3؛  بغـداد:  یـخ  )تار می شناسـم.« 

1/2 127/1؛  المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]ص59[؛  ص84  الموضوعـات:  تذکـرة  ]448/5[؛   397/5  المیـزان: 

 و 32 و 123 ]246/1؛ 2/2 و 60 و 228[(

ب حّرانی. حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: 140/3 ]49/4[(
ّ
592. محّمد بن مهل

)میـزان  بـود.  پلیـد  و  بسـیار دروغ پرداز  واسـطی.  ابی نعیـم  بـن  موسـی  بـن  593. محّمـد 

اإلعتدال: 141/3 ]49/4[(

594. محّمـد بـن نعیـم نصیبـی. بسـیار دروغ پرداز بـود. )میـزان اإلعتـدال: 144/3 ]56/4[؛ 

لـئ المصنوعـه: 46/2 ]87/2[(
ّ

الل

یابـی. بیلمانـی1 او را از حدیث سـازان شـمرده اسـت. )میـزان  595. محّمـد بـن نمیـر فار

)]56/4[  144/3 اإلعتـدال: 

596. محّمـــد بـــن هـــارون هاشـــمی، معـــروف بـــه ابن بریـــه. حدیثـــش بهـــا نداشـــت و بـــه 

یـــخ بغـــداد: 403/7( حدیث ســـازی مّتهـــم بـــود. )تار

597. محّمـد بـن ولیـد قالنسـی بغـدادی. بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بـود. )میـزان 

)]59/4[  145/3 اإلعتـدال: 

598. محّمـد بـن ولیـد ُقْرُطبـی )د.309(. فـردی تبـاه و حدیث سـاز بـود. )میـزان اإلعتدال: 

)]60/4[ 146/3

ی  کـه َازدی و 599. محّمـد بـن ولیـد یشـکری. او همـان محّمـد بـن عمـر بـن ولیـد اسـت 

را دروغگـو شـمرده اسـت. )لسـان المیـزان: 419/5 ]475/5[(

1. در میزان اإلعتدال )56/4( سلیمانی آمده است. )غ.(

265/5
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600. محّمـد بـن یحیـی بـن رزیـن مصیصـی. فریبکار و حدیث سـاز بود. )میـزان اإلعتدال: 

لئ المصنوعه: 3/1 و 52 و 263 ]4/1 و 100 و 263[(
ّ

147/3 ]63/4[؛ الل

 601. محّمـد بـن یزیـد مسـتملی ابوبکـر طرسوسـی. حدیـث می دزدیـد و در آن می افـزود 

و حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: 149/3 ]66/4[(

602. محّمد بن یزید معدنی. بسیار دروغ پرداز و پلید بود. )میزان اإلعتدال: 149/3 ]67/4[(

ی جعـل  کـه خـود و یـه حدیثـی سـاخت  603. محّمـد بـن یزیـد عابـد. در فضیلـت معاو

کننـده و آفـت آن اسـت. )لسـان المیـزان: 432/5 ]489/5[(

از سـال 382 درگذشـت،  کـه پـس  ی  رّقـی حافـظ. و ابوبکـر  بـن یوسـف  604. محّمـد 

یخ بغداد: 409/3[ گفته اسـت. )لسـان المیـزان: 436/5  بسـیار دروغ پرداز بـود. ایـن را خطیـب ]تار

ی حدیثـی سـاخت و بـه طبرانـی نسـبت  کـه و ]494/5[(. نیـز در میـزان األعتـدال ]73/4[ آمـده 

لـئ المصنوعـه: 216/1(
ّ

داد. )الل

بسـیار  و  فریبـکار  فـردی  و  روایـت  اسـتاد  رازی.  یعقـوب  بـن  یوسـف  بـن  محّمـد   .605

دروغ پـرداز بـود کـه حدیـث و قرائت ها و نسـخه]بدل[ ها را می سـاخت و در بارۀ قرآن احادیث 

کـه هیچ یک  گویـد: »حـدود 60 نسـخۀ قرائت سـاخت  کـرده اسـت. دارقطنـی  بسـیار را جعـل 

کـه قابـل اعتمـاد نبـود، سـاخت. پیـش از سـال 300 بـه بغـداد  یشـه ای نـدارد و حدیث هایـی  ر

یـخ بغـداد: 397/3( درآمـد.« )میـزان اإلعتـدال: 151/3 ]72/4[؛ تار

ــره و  ــته در بصـ ــان برجسـ ــی )د.286(. از حافظـ ــی قرشـ کدیمـ ــس  ــن یونـ ــد بـ 606. محّمـ

کـــه حدیـــث می ســـاخت و بـــه پیامبـــر و افـــراد ثقـــه نســـبت  فـــردی بســـیار دروغ پرداز بـــود 

گویـــد: »بیـــش از 1000 حدیـــث ســـاخت.«  مـــی داد. ابن حّبـــان ]کتـــاب المجروحیـــن: 312/2[ 

هـــب: 194/2 
ّ

یـــخ بغـــداد: 441/3؛ تذکـــرة الموضوعـــات: ص14 و 18 ]ص10 و 13 و 15[؛ شـــذرات الذ )تار

ــرة  ــه: 142/2 و 215 ]264/2 و 402[؛ تذکـ لـــئ المصنوعـ
ّ

ــدال: 152/3 ]74/4[؛ الل ــزان اإلعتـ ]362/3[؛ میـ

الُحّفاظ: 175/2 ]618/2[(

)426)
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لئ المصنوعه: 15/2 ]28/2[(
ّ

607. محمش نیشابوری. حدیث می ساخت. )الل

یسـت.  می ز ششـم  سـدۀ  در  و  بـود  بسـیار دروغ پرداز  طـواری1.  علـی  بـن  محمـود   .608

)124/1 اإلصابـه:  ]78/4[؛   154/3 اإلعتـدال:  )میـزان 

 609. مــروان بــن ســالم دمشــقی، غــالم بنی امّیــه. بســیار دروغ پرداز و حدیث ســاز بــود 

و افــراد ثقــه حدیثــش را نمی پذیرفتنــد. )میــزان اإلعتــدال: 159/3 ]90/4[؛ تهذیــب الّتهذیــب: 93/10 

لــئ المصنوعــه: 81/1 ]157/1[(
ّ

]84/10[؛ الل

610. مـروان بـن شـجاع حّرانـی امـوی. حّجـت نبـود و حدیث هـای دسـتکاری شـده از 

افـراد ثقـه روایـت می کـرد. )تهذیـب الّتهذیـب: 94/10 ]85/10[؛ میـزان اإلعتـدال: 160/3 ]91/4[(

لـئ المصنوعـه: 
ّ

611. مـروان بـن عثمـان بـن ابی سـعید ذرقـی2. بسـیار دروغ پرداز بـود. )الل

)]29/1[ 15/1

یـخ  )تار بـود.  ابوبکـر معـّدل فقیـه )د.363(. بسـیار دروغ پرداز  بـن سـلیمان  612. مطّهـر 

)]129/4[  177/3 اإلعتـدال:  میـزان  220/13؛  بغـداد: 

بی. حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: 182/3 ]140/4[(
َ
یة بن َحل 613. معاو

گویـد: »از عبادت پیشـگان موصـل و فـردی  ـی بـن صبیـح موصلـی. ابن عّمـار 
ّ
614. معل

حدیث سـاز و دروغ پـرداز بـود.« )لسـان المیـزان: 64/6 ]75/6[(

کوفـی عابد. بسـیار دروغ پرداز و از افـراد معروف  ـی بـن هـالل بـن سـوید طّحان 
ّ
615. معل

گویـد: »همـۀ  بـه دروغ پـردازی بـود و حدیـث می سـاخت. احمـد ]العلـل و معرفـة الّرجـال: 510/1[ 

یـخ بغـداد: 63/8؛ تذکـرة الُحّفـاظ: 112/3؛ میـزان اإلعتـدال:  حدیث هایـش سـاختگی اسـت.« )تار

لـئ المصنوعـه: 47/2 ]88/2[(
ّ

187/3 ]152/4[؛ الل

1. در اإلصابه ]124/1[ طرازی ]و در میزان اإلعتدال، اطواری[ آمده است.

2. وی زرقی انصاری، منسوب به بنی زریق، تیره ای از انصار، است. )غ.(

)428)
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616. مقاتل بن سلیمان بلخی )د.150(. بسیار دروغ پرداز و فریبکار و بسی حدیث ساز 

به  دروغ  حدیث  دادن  نسبت  به  که  دانسته  بسیار دروغ پردازان  از  را  او  نسائی  و  بود 

که چه دوست می داری تا  رسول خدا؟ص؟ معروف بود و به ابوجعفر منصور می گفت: »بنگر 

گر خواهی، برایت  گویم تا همان را روایت نمایم.« نیز به مهدی می گفت: »ا در بارۀ تو حدیث 

یخ  حدیث هایی در بارۀ عّباس می سازم.« و او پاسخ داد: »مرا بدان ها نیازی نیست.« )تار

تهذیب  ]173/4[؛   196/3 اإلعتدال:  میزان  ]197/25[؛   160/5 دمشق:  مدینة  یخ  تار 168/13؛  بغداد: 

لئ المصنوعه: 128/1؛ 60/2 و 122 ]247/1؛ 106/2 و 226[(
ّ

الّتهذیب: 284/10 ]249/10[؛ الل

بـود.  مـردود  دانشـمندان[  ]نـزد  و  بسـیار دروغ پرداز  طائـی.  یاد/یزیـد  ز بـن  منـذر   .617

لئ المصنوعه: 44/1 ]44/1[(
ّ

)میزان اإلعتدال: 200/3 ]181/4[؛ الل

یسـی او  ی ابوعلـی خالـدی ذهلـی )د.401(. ابوسـعید ادر 618. منصـور بـن عبـداهلل َهـَرو

هـب: 162/3 ]9/5[(
ّ

را بسـیار دروغ پرداز دانسـته اسـت. )شـذرات الذ

619. منصور بن مجاهد. حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: 203/3 ]188/4[(

لـئ 
ّ

620. منصـور بـن موّفـق. حدیـث می سـاخت. )میـزان اإلعتـدال: 203/3 ]188/4[؛ الل

)]176/2[  96/2 المصنوعـه: 

621. مهـدی بـن هـالل ابوعبـداهلل بصری. بسـیار دروغ پرداز و بدعت گذار و حدیث سـاز 

ی پذیرفتنی نیسـت. )میزان اإلعتـدال: 206/3 ]195/4[( بـود و هیـچ حدیث و

ـب بـن ابی صفـره ظالـم بـن سـراق َازدی )د.83(. کنیـه اش ابوسـعید بود و جز 
ّ
622. مهل

کـه در آمـد و شـد  گفتـه شـده  ی  دروغگویـی عیـب دیگـری برایـش برنمی شـمردند. در بـارۀ و

خـود1، ]بـه طـور پیوسـته[ دروغ می گفتـه اسـت. او پنـج سـال والـی خراسـان بـود. ابن ُقَتیبـه 

ی را چنیـن آورده؛ اّمـا ابوعمـر )اإلسـتیعاب: 1692/4(  )المعـارف: ص175 ]ص399[( شـرح حـال و

ی را بـه دروغگویـی عیـب گفتـه، وجهـی نـدارد؛  گفتـه اسـت: »او ثقـه بـود و سـخن کسـی کـه و

گرفت. )ن.( که ترجمه بر همان مبنا صورت  1. در نسخۀ اصلی »رائح« است 

267/5
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یـد و آنـان نیـز بـه سـبب  کار نیـاز داشـت و بـا خـوارج نیرنـگ می ورز زیـرا او در جنـگ بدیـن 

ی را به دروغگویی وصف می نمودند.« )اإلصابه: 536/3( که بدو داشتند، و خشمی 

ـب اقـرار می کنـد؛ اّمـا بـه دلیـل نیـازش بـه 
ّ
گویـا ابوعمـرو بـه دروغگویـی مهل امینـی گویـد: 

کـه ایـن بـاب را بـه طـور  یـه اسـت  آن در جنـگ، آن را جایـز می شـمارد! ایـن همـان رأی معاو

کامـل گشـود.

ب بن عثمان. بسیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: 207/3 ]197/4[(
ّ
623. مهل

که حدیث می ساختند. )میزان اإلعتدال:  کسانی یاد شده  624. موسی َابتی1. در شمار 

)]228/4[ 221/3

لئ المصنوعه: 191/2 ]357/2[(
ّ

625. موسی بن ابراهیم َمْرَوزی. بسیار دروغ پرداز بود. )الل

بــود  بسیار حدیث ســاز  و  فریبــکار  ثقفــی صنعانــی.  بــن عبدالّرحمــان  موســی   .626

کتابــی در تفســیر  برســاخت. )میــزان اإلعتــدال: 213/3 ]211/4[؛ أســنی المطالــب فــی أحادیــث  و 

)]129/2[  71/2 المصنوعــه:  لــئ 
ّ

الل ]ص247[؛  ص126  المراتــب:  مختلفــة 

ی مقدسـی واعـظ. بسـیار دروغ پرداز   627. موسـی بـن محّمـد ابوطاهـر دمیاطـی بلقـاو

و حدیث سـاز بود و حدیث های زشـت و ناپذیرفتنی و سـاختگی از افراد ثقه روایت می کرد. 

لئ المصنوعه: 422/1(
ّ

)میزان اإلعتدال: 217/3 ]219/4[؛ لسان المیزان: 128/6 ]149/6[؛ الل

628. موسـی بن مطیر. بسـیار دروغ پرداز و ]نزد دانشـمندان[ مردود بود. )میزان اإلعتدال: 

)]223/4[ 218/3

بـود  بسی حدیث سـاز  و  بسـیار دروغ پرداز  بصـری2.  فارسـی  عبدرّبـه  بـن  میسـرة   .629

ابوزرعـه  اسـت.  سـاخته  حدیـث   40 قزویـن  فضیلـت  در  و  می سـاخت  دروغیـن  حدیـث  و 

1. در نسخه های قابل اعتماد، َابنی آمده است. )غ.(

2. در تاریخ خطیب بغدادی ]223/13[ »بغدادی« آمده است.

)431)
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گفتـه  کار نّیـت خیـر دارم.‹« محّمـد بـن عیسـی بـن طّبـاع  ی می گفت:›مـن در ایـن  گویـد: »و

کـه هر کـس فالن سـوره را بخواند،  اسـت: »بـه میسـره گفتـم:›از کجـا ایـن احادیـث را آورده ای 

تشـویق  قـرآن  قرائـت  بـه  را  مـردم  تـا  سـاختم  را  احادیـث  گفـت:›آن  دارد؟‹  پاداشـی  چنیـن 

یـخ بغـداد: 223/13؛ میـزان اإلعتـدال: 222/3  ی را بـه زهـد وصـف نموده انـد. )تار گروهـی و کنـم.‹« 

لئ المصنوعه: 42/1؛ ج2 ]81/1؛ 373/2[(
ّ

]230/4[؛ لسان المیزان: 140/6 ]162/6[؛ الل

مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  )أسـنی  بـود.  بسـیار دروغ پرداز  عبیـد.1  بـن  میسـرة   .630

]ص353[( ص260  المراتـب: 

)ن(
631. نافع بن هرمز  ابوهرمز جّمال. بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بود. )میزان اإلعتدال: 

لئ المصنوعه: 220/2 ]412/2[(
ّ

227/3 ]243/4[؛ تذکرة الموضوعات: ص51 ]ص37[؛ الل

کـه بـه  گوینـد  ی در بغـداد سـکنا داشـت و  632. نصـر بـن بـاب ابوسـهل خراسـانی. و

سـال 193 درگذشـت. بسـیار دروغ پرداز و پلیـد و دشـمن خـدا بـود. احمـد و ابن معیـن ]معرفـة 

کنـار نهـاده و او را بی اعتبـار دانسـته اند. ابن معیـن  ی را  الّرجـال: 56/1[ و ابوخیثمـه، حدیـث و

یـخ بغـداد: 279/13؛ لسـان المیـزان: 151/6 ]180/6[( ی 20000 حدیـث نوشـت. )تار از و

633. نصـر بـن حّمـاد بـن عجـالن ابوحـارث بجلـی وّراق. بسـیار دروغ پرداز و حدیثـش 

لـئ 
ّ

یـخ بغـداد: 282/13؛ میـزان اإلعتـدال: 230/3 ]250/4[؛ الل بـود. )تار بی اعتبـار و فـردی بی بهـا 

)300/1 المصنوعـه: 

کـه همـگان بـر  634. نصـر بـن طریـف ابوجـزء. از افـراد معـروف بـه حدیث سـازی بـود 

)]251/4[  231/3 اإلعتـدال:  )میـزان  بودنـد.  هم بـاور  دروغ پـردازی اش 

کـــه عقیلـــی ]الّضعفـــاء الکبیـــر: 299/4[ و ابن معیـــن  635. نصـــر بـــن قدیـــد بـــن یســـار. چنـــان 

1. ظاهرًا نام درست وی، مبّشر بن عبید قرشی است. )غ.(
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لـــئ المصنوعـــه: 190/2 
ّ

 گفته انـــد، بســـیار دروغ پرداز بـــود. )میـــزان اإلعتـــدال: 232/3 ]253/4[؛ الل

)]355/2[

ی  636. نصـراهلل بـن ابی عـّز مظّفـر ابوالفتـح شـیبانی بـن شعیشـعۀ دمشـقی )د.656(. و

گوید: »به دروغ پردازی و ضعف دینداری مشـهور  کرده اسـت. ابوشـامه1  مسـند احمد را روایت 

کرسـی قضـاوت دمشـق  بـود و احمـد بـن یحیـی بـن سـنّی الّدوله در زمـان والیتـش، او را بـر 

ی سروده است: نشانید. یکی از شاعران در بارۀ و
]از  چــه  آن  از  چیــز  چــه  بــاد!  مرگتــان  کنــد.  قضــاوت  تــا  برنشســت  تیره بخــت  شعیشــعۀ 

بازگردانــد؟ را  شــما  شــد،  آشــکار  وی[  دروغگویــی 

کرده و یا مردان هدایت کیش وجود ندارند؟ آیا زلزله درافتاده یا دّجال خروج 

که به او اجازۀ نشستن بر مسند قضا داده اند!« گاه از شریعت  گسسته اعتقادی ناآ شگفتا از 

هب: 285/5 ]492/7[(
ّ

)البدایة و الّنهایه: 218/13 ]252/13[؛ شذرات الذ

)لسـان  می سـاخت.  حدیـث  و  بـود  دروغ پـرداز  بسـیار  َمـْرَوزی.  سـلمۀ  بـن  نضـر   .637

المیزان: 160/6 ]192/6[؛ اإلصابه: 380/2(

638. نضر بن ُشفی. از بسیار دروغ پردازان بود. )لسان المیزان: 161/6 ]193/6[(

ی  یاده رو 639. نضر بن طاهر. حدیث می دزدید و دروغ پردازی می کرد و در دروغگویی ز

می نمود. )میزان اإلعتدال: 234/3 ]258/4[(

640. نعیـم بـن حّمـاد ابوعبـداهلل اعـور )د.228(. یکـی از پیشـوایان بـود و َازدی در بـارۀ او 

 گویـد: »بـرای تقویـت سـّنت، حدیـث می سـاخت و در بدگویـی از نعمـان، گزارش هـای زشـت 

هب: 
ّ

و ناپذیرفتنـی آورده کـه همگـی دروغ اسـت.« )میـزان اإلعتـدال: 241/3 ]267/4[؛ شـذرات الذ

لـئ المصنوعـه: 15/1 ]29/1[؛ الجوهـر الّنقـّی 
ّ

67/2 ]134/3[؛ تهذیـب الّتهذیـب: 463/10 ]409/10[؛ الل

فی الّرد علی البیهقی تألیف ابن ترکمانی در حاشیۀ سنن بیهقی: 305/3(

1. شهاب الّدین ابوالقاسم عبدالّرحمان بن اسماعیل مقدسی شافعی )د.665( که موّرخی بزرگ بوده است.

)433)

269/5

)434)



413 زنجیرۀدروغپردازانوحدیثسازان

مشــهور  افــراد  از  و  حدیث ســاز  و  بســیار دروغ پرداز  قنبــر.1  بــن  ســالم  بــن  نعیــم   .641

لــئ 
ّ

بــود. )أســنی المطالــب فــی أحادیــث مختلفــة المراتــب: ص103 ]ص199[؛ الل بــه دروغ پــردازی 

)]89/2 ]43/1؛   47/2 22/1؛  المصنوعــه: 

بـود.  مـردود  دانشـمندان[  ]نـزد  و  بسـیار دروغ پرداز  بصـری.  سـعید  بـن  نهشـل   .642

لـئ المصنوعـه: 103/1 و 106 و 107 
ّ

 )میـزان اإلعتـدال: 243/3 ]275/4[؛ مجمـع  الّزوائـد: 122/1 و 240؛ الل

و 119 و 230؛ 127/2 ]198/1 و 205 و 230 و 452؛ 235/2[(

 643. نوح بن ابی مریم یزید ابوعصمه )د.173(.2 استاد روایت و بسیار دروغ پرداز بود 

کم  ی بن هالل، حدیث می ساخت و حدیث درازی در فضائل قرآن ساخت. حا
ّ
و همانند معل

که حدیث های فضائل قرآن را ساخت و نیز احادیث فضیلت  کس است  گوید: »وی همان 

که همگی دروغ هستند.« )میزان اإلعتدال: 187/3 ]279/4[؛ أسنی  کرد  114 سورۀ قرآن را جعل 

لئ المصنوعه: 3/2 ]227/2[(
ّ

المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب: ص20 و 110 ]ص47 و 213[؛ الل

644. نـوح بـن دّراج. ذهبـی او را بسـیار دروغ پرداز شـمرده اسـت. )تلخیـص المسـتدرک 

علی الّصحیحین: 144/3 و 171 ]155/3 و 187[(

کـــه بـــه ســـال 182 درگذشـــت. بســـیار دروغ پرداز  گفته انـــد   645. نـــوح بـــن جعونـــه.3 

و حدیث ساز بود. )میزان اإلعتدال: 244/3 ]275/4[(

646. نوح بن مسافر. حدیث می ساخت. )تذکرة الموضوعات: ص118 ]ص83[(

)هـ (
647. هارون بن حبیب بلخی. بسیار دروغ پرداز بود. )میزان اإلعتدال: 247/3 ]283/4[(

1. شکل درست آن، در شمارۀ 445 گذشت. )غ.(

که در شمارۀ 645 خواهد آمد. )غ.( کس است  که وی همان  2. بیشینۀ مأخذها بر این باورند 

که در بارۀ  که در شـمارۀ 643 گذشـت و تاریخ وفات و عبارت پسـین  که وی همان نوح بن ابی مریم اسـت  3. اشـاره شـد 
گشـته اسـت. )غ.( که به اشـتباه در این جا ذکر  وی آمده، مربوط به نوح بن دّراج اسـت 
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648. هارون بن حّیان رّقی. حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: 247/3 ]283/4[(

کـه حدیـث می سـاختند و بـه افـراد ثقـه نسـبت  کسـانی بـود  یـاد. از  649. هـارون بـن ز

)]283/4[  247/3 اإلعتـدال:  )میـزان  می دادنـد. 

فـی أحادیـث  المطالـب  )أسـنی  بـود.  ابوطّیـب. بسـیار دروغ پـرداز  بـن محّمـد  650. هـارون 

لئ المصنوعه: 62/1 ]120/1[(
ّ

مختلفة المراتب: ص208 ]ص422[؛ الل

651. هبـة اهلل بـن مبـارک بغـدادی حنبلـی )د.509(. یکـی از حافظـان و فـردی بسـیار 

نـزد اسـتادان حدیـث آشـکار  کـه دروغگویـی اش  بـود  دروغ پـرداز و در حدیث سـازی آفـت زا 

هب: 26/4 ]42/6[(
ّ

گشت. )المنتظم: 183/9 ]144/17[؛ شذرات الذ

ــق  ــّدث دمش ــب و مح ــه و خطی ــلمی )د.245(. فقی ــد س ــار ابوولی ــن عّم ــام ب 652. هش

هب:
ّ

کــه هیــچ یــک اصلی نــدارد.« )شــذرات الذ گویــد: »400 حدیــث روایــت نمــود   بــود. ابــوداوود 

)]210/3[ 110/2 

بـود  بسـی حدیث سـاز  و  بسـیار دروغ پـرداز  نسـفی )د.465(.  ابراهیـم  بـن  هّنـاد   .653 

و حدیث هـای سـاختگی و آفـت زا را بسـیار روایـت می نمـود. )میـزان اإلعتـدال: 259/3 ]310/4[؛ 

لـئ المصنوعـه: 142/2 و 144 ]264/2 و 268[(
ّ

الل

یـخ  654. هیثـم بـن عبدالغّفـار طائـی بصـری. بسـیار دروغ پـرداز و حدیث سـاز بـود. )تار

بغـداد: 55/14؛ میـزان اإلعتـدال: 265/3 ]323/4[(

ی  کنیـز و بـود.  بـن عـدّی طائـی )د.207(. بسـیار دروغ پـرداز و بی اعتبـار  655. هیثـم 

دروغ  حدیـث،  مجلـس  در  صبحگاهـان  و  می ایسـتاد  نمـاز  بـه  را  شـب  همـۀ  »آقایـم  گویـد: 

اسـت: سـروده  ی  و در بـارۀ  ابونـؤاس  می گفـت.« 
که هر روز، باِر سفِر جدیدی بر شتر می نهد. هیثم بن عدّی چنان رنگ به رنگ است 

گاه عرب. گاه به سوی غیرعرب و  پیوسته در سفر و رفت و آمد است؛ 

گینش شّر می رساند. گویا همواره با زبان زهرآ کرده تا به هجو آنان پردازد؛  زبانش را تیز 
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کنی، نسبی نزدیک برای او می سازی. که قصد  شگفتا از تو! هر ]گونه[ خویشاوندی را 
هرگاه در ردیف فرزندان ُثَعل1، خود را به عدّی منسوب نمودی، دال را پیش از عین بیاور!2

لـئ 
ّ

الل 102/1؛  الّرایـه:  نصـب  ]324/4[؛   265/3 اإلعتـدال:  میـزان  52/14؛  بغـداد:  )تاریـخ 

المصنوعه: 3/2 ]5/2[؛ مجمع  الّزوائد: 10/10(

)و(
656. ولیـد بـن سـلمۀ طبرانـی َازدی. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث می سـاخت و بـه 

افـراد ثقـه نسـبت مـی داد. )میـزان اإلعتـدال: 271/3 ]339/4[؛ اإلصابـه: 159/2(

کوفــی )د.172(. در بغــداد ســکنا داشــت   657. ولیــد بــن عبــداهلل بــن ابی ثــور همدانــی 

یخ بغداد: 470/13( و بسیار دروغ پرداز و بی اعتبار بود. )تار

658. ولید بن فضل َعَنزی. حدیث می ساخت. ابن حّبان ]کتاب المجروحین: 82/3[ 

جایز  حال  هیچ  در  ی،  و به  حّجت آوری  و  می کند  روایت  ساختگی  »حدیث های  گوید: 

نباشد.« )میزان اإلعتدال: 273/3 ]343/4[؛ تذکرة الموضوعات: ص27 ]ص20[(

659. ولیـد بـن محّمـد موّقـری، هـم پیمـان بنی امّیـه )د.181(. بسـیار دروغ پـرداز و ]نـزد 

لئ 
ّ

دانشـمندان[ مردود بود و حدیثش قابل نوشـتن نبود. )میزان اإلعتدال: 275/3 ]346/4[؛ الل

المصنوعه: 228/1 ]439/1[(

660. وهب بن حفص ابوولید بجلی حّرانی. تا سال 250 زنده و فردی بسیار دروغ پرداز 

 215/2 45/1؛  المصنوعـه:  لـئ 
ّ

الل ]351/4[؛   277/3 اإلعتـدال:  )میـزان  بـود.  حدیث سـاز   و 

]86/1؛ 402/2[(

661. وهب بن وهب قاضی ابوبختری قرشی مدنی )د.200/199(. از همۀ مردم بیش تر 

کان هیثم بوده است. 1. ُثَعل بن عمرو بن غوث از نیا

ک زاد. )م.( 2. طعنه است به دعّی: ناپا
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دروغ می گفت و بسیار دروغ پرداز و پلید و دشمن خدا و بسی حدیث ساز بود و همۀ شب را 

گفته است: ی  حدیث می ساخت. سوید بن عمرو بن زبیر در ابیاتی در بارۀ و
هرگاه ابن وهب را در حال روایت از پیامبر یافتیم، دیدیم که دین و پارسایی را تباه کرده است.

گردآورده هایش! گرد آورده، روایت می کند. اّف بر وهب و روایت و  که به دروغ  احادیثی را 

گویــد: »ابوبختــری از بســیار دروغ پــردازان   ابن عــدّی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: 63/7[ 

کــه  گردمــی آوْرد  کــه روایــت می نمــود، ســندهایی  و بسی حدیث ســازان بــود و در هــر حدیــث 

نشــانگر وقاحــت اش در دروغ پــردازی و نســبت دادن حدیــث دروغیــن بــه افــراد ثقــه بــود.« 

لــئ المصنوعــه: 44/1 و 54 ]84/1 
ّ

یــخ بغــداد: 485/13؛ میــزان اإلعتــدال: 278/3 ]353/4[؛ الل  )تار

و 104[؛ لسان المیزان: 232/6 ]282/6[(

)ی(
ی )د.146(. بسیار دروغ پرداز و ]نزد دانشمندان[  662. یحیی بن ابی انیسۀ َجَزری رهاو

مردود بود. )میزان اإلعتدال: 283/3 ]364/4[؛ تذکرة الموضوعات: ص95 ]ص67 و 73[(

663. یحیی بن سکن بصری )د.202(. محّدثی دروغ پرداز بود و حدیث های ساختگی 

لئ المصنوعه: 141/1 ]272/1[(
ّ

روایت می نمود. )تاریخ بغداد: 146/14؛ الل

ی هرگز برایش  کـه و 664. یحیـی بـن شـبیب یمانـی1. از سـفیان حدیث هایی نقل کرده 

روایـت ننمـوده و حدیث هـای سـاختگی بـه حمیـد طویـل نسـبت داده و بـه او دروغ بسـته 

لئ المصنوعه: 15/2 و 145 ]27/2 و 270[(
ّ

است. )میزان اإلعتدال: 293/3 ]385/4[؛ الل

یخ بغداد: 166/14( یه ابوزکرّیا. بسیار دروغ پرداز و بدکار بود. )تار 665. یحیی بن عبدو

 666. یحیـی بـن عقبـة بـن ابی عیـزار. حدیـث می سـاخت و بسـیار دروغ پرداز و پلیـد 

ی پذیرفتـه نمی شـود. )لسـان  و دشـمن خـدا بـود و او را بـه اسـتهزا می گرفتنـد و هیـچ حدیـث و

المیـزان: 270/6 ]330/6[(

1. در برخی از مأخذها، یمامی آمده است. )غ.(
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667. یحیـی بـن عـالء. از مطـرف روایت می نمود و بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز بود. 

)نصب الّرایه: 125/1(

 668. یحیـی بـن علـی بـن عبدالّرحمـان بلنسـی مالکـی )د.589(. امـام مسـجد عتمـه 

و فردی بسیار دروغ پرداز بود. )لسان المیزان: 49/4؛ 270/6 ]58/4؛ 331/6[(

669. یحیـی بـن عنبسـۀ قرشـی بصـری. بسـیار دروغ پرداز و فریبکار و بسی حدیث سـاز 

گویـد: »حدیثـش  بـود و حدیـث جعـل می نمـود. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 254/7[ 

بغـداد: 162/14؛ میـزان اإلعتـدال: 299/3  یـخ  )تار ناپذیرفتنـی و حالـش معلـوم اسـت.«  و  زشـت 

المراتـب:  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  أسـنی  ]ص67[؛  ص37  الموضوعـات:  تذکـرة  ]400/4[؛ 

لئ المصنوعه: 68/2 و 75 و123 و210 ]122/2 و 135 و 228 و 393[(
ّ

ص123]ص242[؛ الل

می بسـت.  دروغ  حدیـِث  حرملـه  بـه  تجیبـی.  حرملـۀ  بـرادِر  محّمـد،  بـن  یحیـی   .6٧٠

)لسان المیزان: ٢٧5/6 ]6/٣٣٧[(

6٧١. یحیـی بـن میمـون ابواّیـوب بصـری )د.١٩٠(. بسـیار دروغ پرداز و فریبـکار و ]نـزد 

دانشـمندان[ مـردود بـود و حدیث هـا را دسـتکاری می کـرد. )میـزان اإلعتـدال: ٣٠5/٣ ]4١١/4[؛ 

لـئ المصنوعـه: ٢/١٢5 ]٢٣٠/٢[(
ّ

الل الّتهذیـب: ٢٩١/١١ ]٢54/١١[؛  تهذیـب 

6٧٢. یحیـی بـن هاشـم غّسـانی سمسـار ابوزکرّیـا. بسـیار دروغ پرداز و دّجـال ایـن اّمـت 

یـخ بغـداد: 164/١4؛ تذکـرة الموضوعـات:  بـود و حدیـث می سـاخت و نیـز حدیـث می دزدیـد. )تار

ص5٧ و ١٠١ و ١٠4 و ١١٠ ]ص4١ و ٧١ و ٧٣ و ٧٧[؛ میـزان اإلعتـدال: ٣٠5/٣ ]4١٢/4[؛ أسـنی المطالـب 

لـئ المصنوعـه: 64/١؛ 44/٢ و ١٢٢ ]١٢٣/١؛ ٨٢/٢ 
ّ

فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب: ص١6٩ ]ص٣4٠[؛ الل

و ٢٢6[(

6٧٣. یزیـد بـن خالـد عِمـی1. بسـیار دروغ پرداز بـود. )أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة 

المراتـب: ص١4٠ ]ص٢٧٧[(

که در شمارۀ ٢١4 گذشت. )غ.( 1. بنا به برخی مأخذها، وی همان خالد بن یزید است 
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6٧4. یزید بن ربیعة بن یزید دمشقی. بسیار دروغ پردازی می نمود و به این کار معروف 

یخ مدینة دمشق: ٣٩5/4 ]١٩/١5[( بود. )تار

یثی بصری ابوحکم. بسیار دروغ پرداز و حدیث ساز و غیر ثقه 
َ
 6٧5. یزید بن عیاض ل

یخ بغداد: ٣٣٠/١4؛ مجمع  الّزوائد: ١٢١/١؛ ١٧٣/٢( و ]نزد دانشمندان[ مردود بود. )تار

یخ بغداد: ٣4٨/١4( ل. بسیار دروغ پرداز بود. )تار
ّ

6٧6. یزید بن مروان خال

گشاده رو و خاطرجمع بود   6٧٧. یعقوب بن اسحاق بیهسی. در دروغ پردازِی آشکار، 

یخ بغداد: ٢٩٠/١4( ی نوشته بودند، دور افکندند. )تار و محّدثان همۀ آن چه را از و

6٧٨. یعقوب بن ولید ابویوسف َازدی مدنی. از بسیار دروغ پردازان بزرگ بود و حدیث 

یخ مدینة دمشق: ٢٣١/4؛  یخ بغداد: ٢66/١4؛ میزان اإلعتدال: ٣٢5/٣ ]455/4[؛ تار می ساخت. )تار

لئ المصنوعه: ١١٨/١؛ ١٢/٢ و ١46 
ّ

أسنی المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب: ص١5٩ ]ص٣٢١[؛ الل

]٢٢٨/١؛ ٢٣/٢ و ٢٧٢[(

6٧٩. یعقوب ابویوسف اعشی. بسیار دروغ پرداز  و  بدکار  بود و حدود سال ٢٠٠ درگذشت. 

)میزان اإلعتدال: ٣/٣٢6 ]455/4[(

6٨٠. یعلی بن اشدق ابوهیثم عقیلی حّرانی. در روزگار خالفت هارون الّرشید می زیست 

قابل  حدیثش  و  نشود  شمرده  راست  سخنش  که  بود  بی اعتبار  و  بسیار دروغ پرداز  فردی  و 

می کرد.  روایت  را  آن  دریابد،  که  بی آن  او  و  می ساختند  حدیث  وی  برای  نیست.  نوشتن 

گفت:›به یعلی  که ابوسمر1  گوید: »برایم نقل شده  ابن عدّی ]الکامل فی ضعفاء الّرجال: ٢٨٨/٧[ 

گفت:“جامع سفیان و موّطأ مالک و بخشی از الفوائد  گفتم:“عمویت از پیامبر؟ص؟ چه شنید؟” 

]تألیف ابوتّمام رازی[ را.”‹« )میزان اإلعتدال: ٢6/٢؛ ٣٢6/٣ ]4٠٠/٢؛ 456/4[(

لئ المصنوعه: ٩6/٢ و ٩٩ ]١٧6/٢ و ١٨٠[(
ّ

6٨١. یمان بن عدی. حدیث می ساخت. )الل

1. در همان مأخذ و برخی مأخذهای دیگر، ابومسهر آمده است. )غ.(

)441)
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6٨٢. یوسـف بـن جعفـر خوارزمـی. از اسـتادان متأّخـر روایـت و فـردی حدیث سـاز بـود. 

)میزان اإلعتدال: ٣٢٩/٣ ]4/46٣[(

بـود  بسـیار دروغ پرداز و حدیث سـاز  فقیـه )د.١٨٩(.  بـن خالـد سـمتی   6٨٣. یوسـف 

کتابـی در بـاب جهمی گـری برسـاخت و در آن، حساب کشـی و قیامـت را انـکار نمـود. او  و 

کشـانید.  کتـاب الّشـروط را برسـاخت و رأی ابوحنیفـه را بـه بصـره  کـه  کسـی اسـت  نخسـتین 

ابن ماجـه  سـنن  حاشـیۀ  ]٣6١/١١[؛   4١٣/١١ الّتهذیـب:  تهذیـب  ]46٣/4[؛   ٣٢٩/٣ اإلعتـدال:  )میـزان 

)٣٩5/١ تألیـف سـندی: 

6٨4. یوســـف بـــن ســـفر ابوفیـــض دمشـــقی. بســـیار دروغ پرداز و ]نـــزد دانشـــمندان[ 

مـــردود بـــود و دروغ می گفـــت و حدیث هـــای زشـــت و ناپذیرفتنـــی روایـــت می نمـــود و در 

شـــمار حدیث ســـازان جـــای داشـــت. )میـــزان اإلعتـــدال: ٣٣١/٣ ]466/4[؛ مجمـــع  الّزوائـــد: ٨٢/١؛ 

لـــئ المصنوعـــه: 4٨/٢ و ١٣٩ ]٩١/٢ و ٢56[(
ّ

الل

کنیه ها

ی ١٠٠٠٠٠ حدیـــث نگاشـــتم.  گویـــد: »از و 6٨5. ابن زبالـــه. حافـــظ احمـــد بـــن صالـــح 

کنـــار نهـــادم.«  کـــه او حدیث ســـاز بـــوده اســـت؛ پـــس حدیثـــش را  ســـپس برایـــم آشـــکار شـــد 

ــداد: 4/٢٠٠( ــخ بغـ یـ )تار

یخ بغداد: ١5٢/١١( 6٨6. ابن شوکر. حدیث با سند می ساخت. )تار

6٨٧. ابن صقـر. بسـیار دروغ پرداز بـود و حدیـث می دزدیـد و حدیث هـا را بـا هـم ترکیـب 

یخ بغـداد: ٢١٩/٢( می نمـود و بـه اسـتاداِن روایـت می بسـت. )تار

6٨٨. ابوبکر بن ابی ازهر. حدیث می ساخت. )میزان اإلعتدال: ٣5٠/٣ ]5٠6/4[(

6٨٩. ابوبکـر بـن عثمـان. بسـیاردروغ پردازبود وحدیث هـای دروغ دارد. )لسـان المیـزان: 

)]٢٠/٧[  ٣4٩/6
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ی: 4/٢١٧(
ّ
6٩٠. ابوجابر بیاضی.1 بسیار دروغ پرداز بود. )المحل

6٩١. ابوالحسـن بـن نوفـل راعـی. آفـت زا و بسـیار دروغ پرداز بـود. )لسـان المیـزان: ٣64/6 

)]٣5/٧[

که نامش علی بن محّمد  گفته اند  6٩٢. ابوحّیان توحیدی. دارای تألیف هایی است. 

بی او را به سبب اعتقاد نادرستش تبعید نمود. فلسفه بافی می کرد 
ّ
بن عّباس بود. وزیْر مهل

»ابوحّیان  گوید:  الفریده2  در  ابن مالی  می زیست.  فارس  سرزمین  در   4٠٠ سال  حدود  تا  و 

بسیار دروغ پرداز و بی دین و بی تقوا بود و آشکارا بهتان می زد و به مسائل سنگین می پرداخت؛ 

از جمله عیب نمودن شریعت و قائل شدن به تعطیِل ]صفات[.« ابن جوزی گفته است: »وی 

زندیق بود.« ذهبی نیز او را اهل کفر و اباحی گری شمرده است.

ک، از ابونصـر سـجزی، از ابوسـعید مالینـی نقل کرده اسـت: »نزد  جعفـر بـن یحیـی حـّکا

کـه بـه واسـطۀ ابوعبیـده بـرای علـی فرسـتادند،  ابوحّیـان، نامـۀ منسـوب بـه ابوبکـر و عمـر را 

ی گفت:›مـن ایـن نامـه را جعـل نمـودم تـا بـه رّد رافضیـان پـردازم؛ بدین سـبب که  خوانـدم. و

آنـان در مجلـس یکـی از وزیـران _ ابن عمیـد _ حضور می یافتنـد و در حّق علی غلّو می کردند. 

که جاعل است.« ی اعتراف نمود  پس من نیز این نامه را ساختم.‹ ]گویم:[3 بدین سان، و

دســتخّط  از  کــه  خوانــدم  جماعــه  بــن  عّزالّدیــن  قاضــی  خــّط  »بــه  گویــد:  ابن َحَجــر 

کــه  ی بــه ســخن یکــی از دانشــوران در بــارۀ ایــن نامــه دســت یافتــه  کــه و ابن عــالج نقــل نمــوده 

زمــرۀ  در  را  توحیــدی  محّمــد  بــن  علــی  ابوحّیــان  همــواره  اســت:›من  چنیــن  آن  چکیــدۀ 

کــه نامــۀ  صاحبــان فضیلــت و شــناخته شــده بــه اســتواری در جــّد و هــزل می دانســتم تــا آن 

که در شمارۀ 546 گذشت. )غ.( 1. همان محّمد بن عبدالّرحمان است 

آمـده  مأخذهـا،  از  برخـی  در  و  الفریـده«  کتـاب  در  رّمانـی  »ابـن  اسـت:  آمـده  المیـزان،  لسـان  و  العتـدال  میـزان  در   .2
اسـت:»ابن بابی در کتـاب الخریـدة و الفریـده.« و در برخـی دیگـر، آمده اسـت:»ابن فارس در کتاب الخریـدة و الفریده.« 

الفریـدة و الخریـده.« )غ.( کتـاب  و نیز:»ابن فـارس در 

ب آمده، از آِن ذهبی در میزان اإلعتدال است. )غ.(
ّ

3. آن چه در قال
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کــه بــرای علــی؟ضر؟ فرســتاده اند، جعــل نمــود و قصــدش از  منســوب بــه ابوبکــر و عمــر؟امهضر؟ را 

ــه  ــود و در آن، ابوبکــر و عمــر؟امهضر؟ را ب ــه ســراِن روزگار نخســِت اســالم ب کار، خدشــه زدن ب ایــن 

گــر ثابــت شــود، آن دو مســتحّق چیــزی بیــش از آن چــه امامّیــه  کــه ا کاری منســوب نمــود 

کــه در ایــن نامــه نشــان می دهــد  ــد، هســتند. نخســتین چیــزی  ــارۀ آن دو[1 اعتقــاد دارن ]در ب

کــه ایــراد نمــودن خطبــه ای بلیــغ را بــه ابوبکــر نســبت داده  ابوحّیــان آن را برســاخته، آن اســت 

کــه در آن، بــرای ابوعبیــده چاپلوســی نمــوده تــا نامــه اش را نــزد علــی؟ضر؟ َبــرد. ابوحّیــان غفلــت 

کــه اینــان از چاپلوســی دور بودنــد. یکــی از ایــن مــوارد، ســخن ابوبکــر خطــاب بــه  یــده  ورز

رســول خدا؟ص؟  بــه  خویشــاوندی،  لحــاظ  از  تــو  ســوگند!  هســتی ام  اســت:“به  ابوعبیــده 

گوشــت   نزدیک تــری؛ اّمــا مــا از لحــاظ ارتبــاط نزدیــک، بــه او نزدیک تریــم؛ خویشــاوندی بــه 

ــه ســخن فیلســوفان شــباهت دارد  ــه جــان و روح.” ایــن، ب  و خــون اســت و ارتبــاط نزدیــک ب

کردنــش بی نیــاز می ســازد. نیــز در  کــه مــا را از زحمــِت رد  و بــی ارزش بودنــش چنــان اســت 

گزیــدی و در  کنــاره  گفت:“تــو  کــه عمــر؟ضر؟  در خطــاب خویــش بــه علــی،  همــان نامــه آورده 

کــه  کنــد.” روا نیســت  کــه از جانــب خداونــد وحــی رســد و فرشــته بــا تــو نجــوا  انتظــار مانــدی 

چنیــن ســخنی بــه عمــر؟ضر؟  نســبت یابــد و ســاختگی بــودن آن آشــکار اســت. ایــن نامــه مــوارد 

گفتــار پیشــینیان دیــده  کــه در ســبک  کالم اســتوار  دیگــر نیــز دارد؛ همچــون بهــره نداشــتن از 

می شد.‹« )میزان اإلعتدال: ج٣ ]5١٨/4[؛ لسان المیزان: 6/٣6٩ ]٣٩/٧[(

تألیف  هـای خویـش  کـه در  از آن برجسـتگان  آیـا درشـگفت نمی شـوید  گویـد:  امینـی 

کـه شـما را از باطـل بودنـش و نیـز میـزان دیانـت   نامـۀ دروغیـن ابوحّیـان توحیـدی را آورده انـد 

گاه کردیم؟ آن برجسـتگان کسـانی هسـتند چون  و وثاقت و ارزش کسـی که آن را برسـاخته، آ

بـاب فضیلت هـای  و در  آورده انـد  را  نامـه  ایـن  کـه همـۀ  الّتحقیـق  عبیـدی مالکـی در عمـدة 

کرده اند! ابوبکر و عمر، بدان حّجت آوری 

1. این افزوده از اصل مأخذ است. )غ.(
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ی خدمتگـزاِر انـس و بسـیار دروغ پرداز بـود. )تهذیـب  6٩٣. ابوخلـف اعمـی بصـری. و

)]٩5/١٢[  ٨٧/١٢ الّتهذیـب: 

یخ  ی اسـتاد روایـت و از مـردم بغـداد و فـردی بسـیار دروغ پرداز بـود. )تار 6٩4. ابوالخیـر. و

بغـداد: 4١٧/١4؛ میزان اإلعتـدال: ٣5٧/٣ ]4/5٢١[(

6٩5. ابوســـعد مدائنـــی. در شـــمار حدیث ســـازان یـــاد شـــده اســـت. )لســـان المیـــزان: 

)]5٣/٧[  ٣٨٣/6

6٩6. ابوسعید قدری. از بسیار دروغ پردازان بود. )لسان المیزان: ٣٨4/6 ]٧/55[(

6٩٧. ابوسلمۀ عاملی شامی َازدی. بسیار دروغ پرداز و حدیث ساز بود. )تهذیب الّتهذیب: 

)]١١٩/١٢ ]١٣٠/١٢

ی جایز نباشـد.  6٩٨. ابوطّیـب حربـی. بسـیار دروغ پرداز و پلیـد بـود و حّجت آوری به و

یـخ بغـداد: 4٠6/١4؛ میزان اإلعتدال: ٣/٣66 ]4/54١[( )تار

6٩٩. ابوعلـی بـن عمـر مذّکـر نیشـابوری. بسـیار دروغ پرداز و بـه حدیـث دزدی معـروف 

یخ بغداد: 4/١٣٠( بود. )تار

٧٠٠. ابوالقاسـم جهنی قاضی. از او به دروغ پردازی در حدیث مردم و سـاختن مطالب 

دباء ]١٢٣/١٣[ یاقوت َحَموی، ضمن شـرح حال 
ُ
شـگفت و فراعادی، یاد شـده اسـت. )معجم األ

ِف األغانی(
ّ
ابوالفرج مؤل

یـخ بغـداد:  پلیدترینشـان بـود. )تار ٧٠١. ابومغیـره. محّدثـی ازجملـۀ دروغ پردازتریـن مـردم و

)4١٠/١4

لئ المصنوعه: ٩٩/١ ]١٩٩/١[(
ّ

٧٠٢. ابومهزم. بسیار دروغ پرداز بود. )الل
»همانــا آن چــه اینــان در آننــد، ]از شــرک در عقایــد[ نابودشــونده اســت و آن چــه ]از عبــادات[ 

ــاه اســت.« ]اعــراف/١٣٩[ ــد، بیهــوده و تب می کردن
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درخور توّجه

گــران بشــمارند، غافــل از آن  ایــن َنمــی بــود از َیــم؛ و چــه بســا خواننــدگان آن را بســیار یــا 

کــه حدیث ســازی و دروغ بســتن بــر پیامبــر بزرگــوار و افــراد ثقــه از صحابــۀ نخســتین و تابعیــن 

نیک پــی ایشــان، نــزد بســیاری از اهــل ســّنت، بــا پارســایی و پرهیــزگاری و آراســته بــودن 

کار، شــعار صالحــان اســت و بــا آن، بــه خــدای  انســان بــه تقــوا منافــات نــدارد؛ بلکــه ایــن 

ســبحان تقــّرب می جوینــد!

گفتـه اسـت: »صالحـان را در چیـزی  کـه یحیـی بـن سـعید قّطـان  از همیـن جـا اسـت 

یخ بغـداد: ٩٨/٢( و نیز از او نقل  دروغ پردازتـر از حدیـث نیافتـم.« )مقّدمـۀ صحیح مسـلم ]4٢/١[؛ تار

شـده اسـت: »خیرپیشـگان را در چیـزی دروغ پردازتـر از حدیـث ندیـدم.« )مقّدمـۀ صحیح مسـلم 

کـه بـه خیـر  ]4٢/١[( همچنیـن از او نقـل گشـته اسـت: »دروغ پـردازی را در کسـی بیـش از آنـان 

و پارسـایی منسـوبند، ندیـدم.«1

ُقْرُطبـی )الّتـذکار: ص١55( گویـد: »بـه حدیث هـای دروغیـن و خبرهای زشـت و ناپذیرفتنی 

سـاخته  جاعـالن  و  حدیث سـازان  کـه  نیکـو  کارهـای  دیگـر  و  قـرآن  سـوره های  فضیلـت   در 

و پرداخته انـد، عنایـت نبایـد کـرد؛ و ایـن کاری اسـت که گروهی بسـیار انجـام داده و چنان که 

خـود اّدعـا نموده انـد، بـه نّیـت تقّرب به خداوند، حدیث سـاخته اند تا با آن، مـردم را به کارهای 

نیـک فرا خواننـد؛ چنـان کـه از ابوعصمـه نـوح بـن ابی مریم َمـْرَوزی، محّمد بن عکاشـۀ کرمانی، 

از  گفتند:›چگونـه  بـه ابوعصمـه  گشـت.  بـن عبـداهلل جویبـاری، و جـز ایشـان روایـت  احمـد 

عکرمـه، از ابن عّبـاس، بـرای تـو در فضیلت یکایک سـوره های قرآن خبر رسـید؟‹ گفت:›دیدم 

بـن اسـحاق مشـغول  و مغـازی محّمـد  ابوحنیفـه  فقـه  بـه  و  برگردانـده  قـرآن روی  از  مـردم  کـه 

شـده اند؛ پـس ایـن حدیـث را بـه نّیـت نزدیکـی بـه خـدا سـاختم.‹«

از  یکـی  کـه  کرده انـد  یـاد  بـزرگ  محّدثـان  دیگـر  و  کـم  »حا گویـد:  ص١56(  )همـان:  همـو 

کتاب. لئ المصنوعه تألیف سیوطی )ج٢ ]4٧٠/٢[(، در خاتمۀ 
ّ

1. الل
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ی  و بـه  آورد.  ی  رو آن  سـوره های  و  قـرآن  فضیلـت  در بـارۀ  حدیـث  سـاختن  بـه  پارسـایان 

کاسـته شـده؛ پـس دوسـت  کـردی؟‹ گفت:›دیـدم رغبـت مـردم بـه قـرآن  گفتند:›چـرا چنیـن 

کـه آنـان را بـه قـرآن ترغیـب نمایم.‹ بـه او گفتند:›پیامبـر؟ص؟ فرمود:“هر کـس عامدانه  داشـتم 

گفت:›مـن بـر پیامبـر دروغ  ی  گیـرد!”‹ و بـر مـن دروغ بنـدد، بایـد در جـای خـود در آتـش قـرار 

ی دروغ بستم.‹1« نبستم؛ بلکه به سود و

کسـانی بزرگ تریـن  گفتـه اسـت: »از آنـان،  همـو در بیـم دادن از حدیث هـای سـاختگی 

که خود اّدعا دارند، برای نزدیکی به خداوند،  که به پارسـایی منسـوبند و چنان  ضرر را دارند 

اینـان دارنـد، حدیث هـای  بـر  کـه  تکیـه ای  و  اعتمـاد  بـر  بنـا  نیـز  مـردم  و  حدیـث سـاخته اند 

کرده انـد.« گمـراه  گمـراه شـده و هـم دیگـران را  ساختگی شـان را پذیرفته انـد؛ پـس هـم خـود 

گفتنـد: »ایـن  او  بـه  کـه  را دیدیـد  بـن عبدرّبـه  کتـاب )ص٢6٨( سـخن میسـرة  در همیـن 

حدیث هـا را از کجـا آورده ای؟« و او گفـت: »آن هـا را سـاختم تـا مـردم را بـه آن ترغیب نمایم.« 

کار را بـه قصـد نزدیکـی بـه خـدا انجـام دادم.« گفـت: »ایـن  و نیـز 

کـه بـه نّیـت  کـم گویـد: »حسـن _ روایـت کننـده از مسـّیب بـن واضـح _ از کسـانی بـود  حا

نزدیکـی بـه خـدا، حدیـث می سـاختند.« )لسـان المیـزان: 5/٢٨٨ ]٣٢6/5[(

 نیـــز نعیـــم بـــن حّمـــاد بـــرای تقویـــت ســـّنت، حدیـــث می ســـاخت. بـــه همیـــن کتـــاب 

)ص٢6٩( بنگرید.

نیســت  زشــت  کارهــای  از  گفتــن،  باطــل  ســخن  و  زدن  بهتــان  و  دروغ پــردازی   گویــا 

 و هیــچ نقــص و عیبــی در آن نباشــد و بــا هیــچ یــک از فضیلت هــای نفســانی ناســازگاری نــدارد 

و کرامت مرتکب شوندۀ آن را زیان نمی رساَند!

که دروغگوتریِن آفریدگان است! این حرب بن میمون، همان مجتهد عابد، است 

یابنـد؟«  کـه بـر آن نیسـتند تـا سـخنی را در گـروه را چیسـت  1. بـه ایـن فهـم حدیـث بنگریـد و در شـگفت آییـد. »پـس ایـن 
]نسـاء/٧٨[
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کـه همـۀ شـب را بـه نمـاز می ایسـتد و صبحگاهـان در مجلـس  ایـن هیثـم طائـی اسـت 

خویـش، حدیـث دروغ می گویـد!

کــه بســیار دروغ پرداز و بســی  ایــن محّمــد بــن ابراهیــم شــامی، یکــی از زاهــدان، اســت 

اســت! حدیث ســاز 

وثاقـت  و  پارسـایی  بـه  شـده  شـناخته  فـرد  همـان  حنبلـی،  عبدالمغیـث  حافـظ   ایـن 

ی از سـّنت ]پیامبـر[  و دینـداری و راسـتگویی و امانـت و صـالح و کوشـش در عبـادت و پیـرو

کتابـی در فضیلت هـای یزیـد بـن  کـه از حدیث هـای سـاختگی،  و آثـار ]صالحـان[ اسـت 

یـه تألیـف می کنـد! معاو

ی بن صبیح، از عبادت پیشگان موصل، است که حدیث می سازد و دروغ می گوید!
ّ
این معل

که در عین عابد بودن، بسیار دروغ پرداز است! ی بن هالل است 
ّ
این معل

قــرآن، بســیار می گرَیــد و بســیار  قرائــت  کــه هنــگام  بــن عکاشــه اســت  ایــن محّمــد 

حدیث ســازی! چــه  هــم  آن  اســت؛  حدیث ســاز 

یة  کتابـی در فضیلت هـای معاو کـه از حدیث های سـاختگی،  ایـن ابوعمـر زاهـد اسـت 

بن ابی سفیان نوشت!

و بسی حدیث سـاز  بسـیار دروغ پرداز  کـه  اسـت  بـزرگ،  زاهـدان  از  باهلـی،  احمـد  ایـن 

اّمـا  می گزیـد؛  دوری  دنیـا  شـهوت های  از  و  یـد  می ورز »پارسـایی  گویـد:  ابن جـوزی  اسـت! 

برایـش نیکـو جلـوه داد.« را  کار زشـت _ حدیث سـازی _  ایـن  شـیطان 

یه حدیث می سازد! که در فضیلت معاو این بردانی، آن مرد صالح، است 

ایـن وهـب بـن حفـص، از صالحـان، اسـت کـه بیسـت سـال از سـخن گفتـن بـا همگان 

دسـت کشـید؛ اّمـا دروغ بیـش از انـدازه می گفـت!

کـه بیـش از همـۀ هم روزگارانـش بـه سـّنت پایبنـد بـود   ایـن ابوبشـر َمـْرَوزی فقیـه اسـت 
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و از آن دفـاع می کـرد و بـه سـتیز بـا مخالفـان آن چابک تـر بـود؛ اّمـا حدیـث می سـاخت و آن را 

دسـتکاری می کـرد!

کـه بیش از همگان، شـب ها بـه نماز می ایسـتاد و روزها روزه  ایـن ابـوداوود نخعـی اسـت 

می گرفت؛ اّما بسیار حدیث ساز بود!

این ابویحیی وّکار، از بسیار دروغ پردازان بزرگ است که از صالحان و عابدان و فقیهان بود!

کـه حدیث هایـش سـاختگی  ایـن ابراهیـم بـن محّمـد آمـدی، یکـی از زاهـدان، اسـت 

المیـزان: ٩٩/١ ]٩٧/١[( )لسـان  بـود! 

کـه متن هـای احادیـث را دسـتکاری می کـرد و صالـح و عابـد بـود؛  ایـن رشـدین اسـت 

گفتـه اسـت! کـه ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال: 4٩/٢[  چنـان 

گرفت و هیچ  که عابد بود و شـصت سـال روزه  این ابراهیم ابواسـماعیل اشـهلی اسـت 

یـک از احادیثـش پذیرفتـه نشـود و سـندها را دسـتکاری می کـرد و احادیث مرسـل را به پیامبر 

نسـبت می داد! )تهذیب الّتهذیب: ١/١٠4 ]٩٠/١[(

که در عبادت سخت کوش و فردی بسیار حدیث ساز بود!1 این جعفر بن زبیر است 

ایـن ابـان بـن ابی عّیـاش، آن مـرد صالح و عابد )تهذیب الّتهذیب: ٩٩/١ ]٨5/١[( اسـت که 

بود! بسیار دروغ پرداز 

کـه می بینیـد شـماری فـراوان از حدیث سـازان یـاد شـده، یـا پیشـوای  از ایـن جـا اسـت 

مورد اقتدای مردم بوده اند و یا حافظ مشـهور، فقیه حّجت، اسـتاد روایت و خطیب سـرآمد. 

گروهـی از ایشـان عامدانـه دروغ می گفتنـد تـا در خدمـت مکتبـی باشـند یـا پیشـوایی را بـزرگ 

شـمارند و یا مذهبی را تأیید نمایند. از همین رو، سخن سـازی بسـیار شـد و تعارض در مورد 

از حدیـث  کـه دسـتش  کـس  و هـر  بـزرگان مذاهـب رخ داد  افتخـارات و عیب هـا در میـان 

1. به مجموعۀ بسیار دروغ پردازان و بسی حدیث سازان بنگرید.

)449)



427 زنجیرۀدروغپردازانوحدیثسازان

در بـارۀ مذاهـب  بـا سـاختن مطالـب خیالـی  گشـت،  کوتـاه  بـر رسـول خدا؟ص؟  بسـتن   دروغ 

و بزرگانشان، مردم را به حیرت فروُبرد.

بـه رسـول خدا؟ص؟  ابوحنیفـه سـاخته،  کـه روایاتـی در بـارۀ مناقـب  را می بینیـد  گروهـی 

کـه او را نعمان بن ثابت  نسـبت داده انـد؛ همچـون ایـن روایـت: »پـس از من مردی خواهد آمد 

زنـده  او  دسـت  بـه  مـن  سـّنت  و  خـدا  دیـن  هرآینـه  اسـت.  ابوحنیفـه  کنیـه اش  و  می گوینـد 
خواهد شد.«1

ابوحنیفـه در روزگار  اّمـت مـن هسـتند و  از  قـرن، پیشـگامانی  ایـن روایـت: »در هـر  نیـز 

خـودش پیشـگام اسـت.« ایـن حدیـث را خوارزمـی )مناقـب أبی حنیفـه: ١6/١( بـا همیـن لفـظ 

اسـت:  آمـده  لفـظ  ایـن  بـا  حدیـث  همـان   )١٨/١( أبی حنیفـه  مسـانید  جامـع  در  اسـت.   آورده 

»و ابوحنیفه پیشـگام این اّمت اسـت.« سـند این روایت مرسـل اسـت از ابن لهیعه )د.١٧4( 

کـه بسـیار دروغ پرداز بـوده و جوزجانـی و ابن عـدّی  از رسـول خدا؟ص؟ ، از طریـق حامـد بـن آدم 

از  را  ی  و سـلیمانی  احمـد  و  شـمرده اند  دروغ پـرداز  را  او   ]46١/٢ الّرجـال:  ضعفـاء  فـی  ]الکامـل 

بـود  گفتـه اسـت: »بسـیار دروغ پرداز  ابن معیـن  و  بـه حدیث سـازی دانسـته   شـهرت یافتگان 

کناد! به سال ٣٣٩ درگذشت.« و خدایش لعنت 

نیـز ایـن روایـت: »همانـا در اّمـت مـن مـردی اسـت بـه نـام نعمـان و بـا کنیـۀ ابوحنیفـه که 

چـراغ اّمـت مـن اسـت؛ چـراغ اّمت من اسـت؛ چراغ اّمت من اسـت.« ایـن حدیث را خطیب 

یـخ بغـداد: ٣٣5/١٣( بـا ذکر سـند آورده و آن را سـاختگی دانسـته اسـت. بغـدادی )تار

ــِن ایـــن  ــه بهتریـ کـ ــه  ــۀ ابوحنیفـ کنیـ ــا  ــان مـــردی اســـت بـ ــر الّزمـ ــز ایـــن روایـــت: »در آخـ نیـ
ــت اســـت.«2 اّمـ

یـخ بغـداد: ٢٨٩/٢( بـا ذکـر سـند از طریـق محّمـد بـن یزیـد مسـتملی، آن بسـیار  1. ایـن روایـت را خطیـب بغـدادی )تار
باطـل شـمرده اسـت. و  را سـاختگی  آن  و  آورده  دروغ پـرداز بسی حدیث سـاز، 

کرده است. 2. آن را خطیب خوارزمی )مناقب أبی حنیفه: ١4/١( با سند باطل روایت 

278/5

)450)



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 428

گوینـد  کـه او را ابوحنیفـه   نیـز ایـن روایـت: »بـه زودی در اّمـت مـن، مـردی خواهـد بـود 
و چراغ اّمت من است.«1

نیز این روایت: »در اّمت من، مردی است که او را نعمان گویند و کنیه اش ابوحنیفه است 

کرد.« ابن عدّی ]الکامل فی ضعفاء الّرجال:  و خداوند سّنت مرا به دست وی، بازسازی خواهد 

١٧٧/١[ این حدیث را از برساخته های احمد جویباری، آن بسیار دروغ پرداز بسی حدیث ساز، 

لئ المصنوعه: ٢٣٨/١ ]45٧/١[(
ّ

دانسته است. )لسان المیزان: ١٩٣/١ ]٢٠6/١[؛ الل

نیـز ایـن روایـت: »ابوحنیفـه چـراغ بهشـتیان اسـت.« ایـن حدیـث در أسـنی المطالـب فـی 

أحادیث مختلفة المراتب )ص١4 ]ص٣٧[( ساختگی و زشت و ناپذیرفتنی شمرده شده است.

کـه او را نعمان بـن ثابت گویند  نیـز ایـن روایـت: »بـه زودی مـردی پـس از مـن خواهـد آمـد 
ی زنده می شـود.«2 و کنیـه اش ابوحنیفـه اسـت و دیـن خـدا و سـّنت مـن به دسـت و

کـه سـّنتم را زنـده می کنـد و بدعـت را می میرانـد؛ نـام او  نیـز ایـن روایـت: »مـردی می آیـد 
نعمان بن ثابت است.«3

نیز این روایت: »همانا دیگر پیامبران به من افتخار می ورزند و من به ابوحنیفه افتخار 

می کنم. او مردی است که نزد پروردگارم پرهیزگار به شمار می رود و گویا کوهی از دانش و یکی 

1. شـیخ علی قاری )الموضوعات الکبرٰی ]ص١6[( گوید:»این حدیث به باور همۀ محّدثان سـاختگی اسـت.« بنگرید 
به: کشـف الخفاء: ٣٣/١�

کـه  کسـی اسـت  یـخ بغـداد: ٢٨٩/٢( آن را باطـل و سـاختگی شـمرده اسـت. محّمـد بـن یزیـد  2. خطیـب بغـدادی )تار
حدیثـش ]نـزد دانشـمندان[ مـردود بـود؛ سـلیمان بـن قیـس و ابوالمعلـی ناشـناخته اند؛ و ابـان بـن ابی عیـاش مّتهـم بـه 
دروغ پـردازی اسـت. ابن َحَجـر  در الخیـرات الحسـان فـی مناقـب اإلمـام أبـی حنیفـة النعمـان، این حدیث را سـاختگی 

کشـف الخفـاء )٣٣/١( آمـده اسـت. کـه در  شـمرده؛ چنـان 
     امینـی گویـد: محّمـد بـن یزیـد کـه ایـن حدیـث را روایـت نمـوده، همان ابوبکر طرسوسـی اسـت کـه از بسـیار دروغ پردازان 

کـه در مجموعـۀ آنان گذشـت. و بسی حدیث سـازان بـوده؛ چنـان 

3. ایـن روایـت را خوارزمـی )مناقـب أبی حنیفـه: ١5/١( از ابراهیـم بـن احمـد خزاعـی آورده اسـت. ابن حّبـان ]الّثقـات: 
کـه بسـیار دروغ پرداز  کننـدۀ احادیـث دچـار اختـالف بـود و از ابومدیـه نقـل شـده  کار و روایـت   ٧٨/٨[ گویـد:»او خطـا

و بسی حدیث ساز و پلید بود.«
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که با او  که او را دوست بدارد، مرا دوست داشته؛ و هر  از پیامبران بنی اسرائیل است. پس هر 

گوید: »این حدیث ساختگی است  کند، با من دشمنی نموده است.« ابن جوزی   دشمنی 

گون دارد.« )کشف الخفاء: ٣٣/١( و عجلونی آن را درست نشمرده، گرچه طریق های گونا

ید؛ و من بـه مردی از اّمتـم افتخار ورزم که  نیـز ایـن روایـت: »همانـا آدم بـه مـن افتخـار ورز

نامـش نعمـان و کنیـه اش ابوحنیفـه و چـراغ اّمـت مـن اسـت.« عجلونی )کشـف الخفـاء: ٣٣/١( 

این حدیث را سـاختگی دانسـته اسـت.

گـر در میـان اّمت موسـی و عیسـی، کسـی همچون ابوحنیفه بـود؛ آنان  نیـز ایـن روایـت: »ا
نه یهودی می شدند و نه مسیحی.«1

گویند و میان دو شانه اش  که او را ابوحنیفه  نیز این روایت: »در اّمتم مردی برون آید 

یک خال باشد؛ خدای تعالی به دست او، سّنت را زنده سازد.« این حدیث مرسل، از طریق 

یان ناشناخته رسیده است. این سخن را خوارزمی )مناقب أبی حنیفه: ١6/١( آورده است. راو

کامـل بـر همـۀ خراسـان می تابـد  نیـز ایـن روایـت ابن عّبـاس: »پـس از رسـول خدا، ماهـی 
کنیـه اش ابوحنیفـه اسـت.«2 کـه 

صـادق  محّمـد  بـن  جعفـر  بـر  »ابوحنیفـه  بسـیار دروغ پرداز:  ابوبختـری  روایـت  ایـن  نیـز 

کـه گویـی سـّنت جـّدم؟ص؟ را  ی نگریسـت، گفت:›تـو را بینـم  ]؟ع؟[ درآمـد. چـون جعفـر بـه و

پس از فرسـودگی، زنده می سـازی و پناهگاه هر ستم کشـیدۀ درمانده و فریادرس هر اندوه زده 

کـه بـه  خواهـی بـود و سرگشـتگان چـون درماننـد، بـه سـبب تـو راه پیماینـد و ایشـان را آن گاه 

تـا  یـاری و توفیـق بخشـد  بـه سـوی راه روشـن هدایـت می کنـی. پـس خدایـت  تحّیـر افتنـد، 

مـرداِن خـدا بـه وسـیلۀ تـو راه را بپیماینـد.‹« ایـن روایت را خطیـب خوارزمی )مناقـب أبی حنیفه: 

١٩/١( از ابوبختـری، بـا ذکـر سـند آورده اسـت.

1. عجلونی )کشف الخفاء: ٣٣/١( آن را از حدیث های ساختگی شمرده است.

2. خوارزمی )مناقب أبی حنیفه: ١٨/١( و جامع المسانید )١٧/١( این حدیث را با سند باطل آورده است.
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کتابـی ُپربـرگ در بـارۀ مناقـب  کـه از ایـن سـخنان رسـوا،  چـه توانـم گفـت در بـارۀ مـردی1 

م در 
ّ
کنـد و ایـن دروغ هـای زشـت را بیـاوَرد و همچـون حقیقت هـای مسـل ابوحنیفـه تألیـف 

شـدن  آشـکار  از  و  ورزد  اعتنـا  فریبـکاری اش  فرجـام  بـه  کـه  بـی آن  کَنـد،  بپرا دینـی  جامعـۀ 

نمایـد؟ پـروا  زشـتکاری اش 

کـــه اّدعـــا نموده انـــد ابوحنیفـــه از  گروهـــی از حنفیـــان بـــدان حـــد رســـیده  غلـــّوورزی 

کوفـــه بـــودم و ســـپس بـــه بصـــره درآمـــدم  گویـــد: »در  رســـول خدا؟ص؟ داناتـــر بـــود! علـــی بـــن جریـــر 

کوفـــه در چـــه حالـــی بودنـــد؟‹  گفت:›مـــردم  کـــه عبـــداهلل بـــن مبـــارک در آن جـــا بـــود. مـــرا 

کـــه اّدعـــا می کننـــد ابوحنیفـــه از رســـول خدا؟ص؟ داناتـــر  کوفـــه مردمـــی را دیـــدم  گفتـــم:›در 

گرفته انـــد ]=  کفـــر، تـــو را بـــه پیشـــوایی  گفتـــم:›در  یده انـــد.‹[2  کفـــر ورز اســـت.‹ ]گفت:›آنـــان 

کـــه  یشـــش تـــر شـــد.« و مقصـــود آن اســـت  کـــه ر گریســـت  ی نموده انـــد[.‹ آن قـــدر  از تـــو پیـــرو

یخ بغداد: 44١/١٣( ابن مبارک از ابوحنیفه حدیث می گفت. )تار

گفـت:›دو  نیـز از علـی بـن جریـر نقـل شـده اسـت: »بـر ابن مبـارک درآمـدم. مـردی بـه او 

گویـد و دیگری  کـه ابوحنیفه چنین  مـرد نـزد مـا در بـارۀ مسـأله ای مجادلـه کردند. یکـی گفت 

کـه رسـول خدا؟ص؟ چنـان گوید. این یـک گفت:“ابوحنیفه به قضاوت داناتر اسـت.”‹  گفـت 

کـرد. ابن مبـارک  ابن مبـارک گفت:›بـار دیگـر ایـن سـخن را برایـم بگـو!‹ آن مـرد سـخن را تکـرار 

کافـر را بـه پیشـوایی  کفـر افتادنـد و آن  گفتم:›بـه سـبب تـو  بـه  کفـر.‹  کفـر اسـت؛  گفت:›ایـن 

گفت:›بـرای آن چـه از  کردنـت از ابوحنیفـه.‹  گفتم:›بـا روایـت  گفت:›چگونـه؟‹  گرفتنـد.‹ 

یـخ بغـداد: 44٢/١٣( کـرده ام، از خـدا آمـرزش می خواهـم.‹« )تار ابوحنیفـه روایـت 

لبریز کرده  را  اینان  ابوحنیفه قلب های  ُفَضیل بن عیاض نقل شده است: »دوستِی   از 

و در بارۀ وی به افراط افتاده اند؛ چندان که کسی را داناتر  از  او  نمی دانند.« )حلیة األولیاء: 6/٣5٨(

گذشـت و نیـز شـمس الّدین شـامی )د.٩4٢(  کتـاب )٣٩٨/4-4٠٧( شـرح حالـش  کـه در همیـن  1. همچـون خوارزمـی 
ـِف عقـود الجمـان فـی مناقـب أبی حنیفـه الّنعمـان.

ّ
مؤل

2. این افزایش از اصل مأخذ است. )غ.(
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محّمـد بـن شـجاع ابوعبـداهلل، فقیـه عراقیـان، حیله گرانـه حدیـث رسـول خدا؟ص؟ را باطل 

می شـمرد و رد می نمـود تـا ابوحنیفـه و رأی او را یـاری نمایـد. )تاریـخ بغـداد: 5/٣5١(

پیشواشـان  از  و  برخاسـته  مقابلـه  بـه  اینـان  بـا  کـه  هسـتند  گروهـی  میـان،  ایـن  در 

ی  عیب جویـی نمـوده و بـه او یکپارچـه هجـوم آورده انـد و بـا بـد گفتـن و عیـب جسـتنش بـه و

کنیم،  که بیشـینۀ آن چه را در این باب یافته ایم، یاد  سـتم روا داشـته اند. ما را مجال نیسـت 

یـم: چـه رسـد بـه همـۀ آن! اّمـا پـاره ای انـدک از آن را در ایـن جـا می آور

ثـة األئّمـة الفقهـاء: مالـک و الّشـافعی و أبی حنیفـه: ص١4٩[  ابن عبدالَبـّر ]اإلنتقـاء فـی فضائـل الّثال

کـه از ابوحنیفـه بـد گفتـه، ابوعبـداهلل محّمـد بـن اسـماعیل بخاری،  گویـد: »از جملـۀ کسـانی 

یـان ضعیـف و دارای حدیـث بی اعتبـار،  کتابـش در بـارۀ راو کـه در  ـِف الصحیـح، اسـت 
ّ
مؤل

گفتـه اسـت:›ابوحنیفه نعمـان بـن ثابـت کوفـی: نعیـم بـن حّمـاد، از یحیـی بـن سـعید و معـاذ 

کـه گوینـد ابوحنیفـه را دو بـار از کفـر توبـه دادنـد.1 نیـز  بـن معـاذ، از سـفیان ثـوری نقـل کرده انـد 

نعیـم، از فـزاری نقـل کـرده اسـت:“نزد سـفیان بـن عیینـه بـودم کـه خبر مـرگ ابوحنیفه رسـید. 

کـه یکایـک پایه هـای اسـالم را ویران می کـرد و در اسـالم، زاده ای  گفـت: خدایـش لعنـت کنـد 

کرده است.‹« شوم تر از او زاییده نشد.” این را بخاری یاد 

گوید:›ابوحنیفه  گفته اسـت: »سـاجی در العلل، در باب ابوحنیفه،  همو )همان: ص١5٠( 

را در بـارۀ اعتقـاد بـه َخلـق قـرآن، توبـه دادنـد و او توبـه نمـود.‹ و سـاجی از رقیبـان اصحـاب 

ابوحنیفه بود.

بی اعتبــار،  حدیــث  دارای  و  ضعیــف  یــان  راو در بــارۀ  خویــش  کتــاب  در  ابن جــارود 

گوید:›بیشــتر احادیــث نعمــان بــن ثابــت ابوحنیفــه وهــم و خیــال اســت و در مســلمان بودنــش 

اختــالف نظــر وجــود دارد.‹

کفر را یاد نموده و از شـریک  گروهی بسـیار، توبه دادن ابوحنیفه از  1. خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: ٣٨٨/١٣-٣٩5( از 
کرده اسـت: »مسـألۀ توبه دادن ابوحنیفه را ]حّتی[ دختران پرده نشـین هم می دانسـتند.« نقل 
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را  سـفیان  سـخن  همـان  بـه  شـبیه  ابوحنیفـه  در بـارۀ  کـه  شـده  روایـت  مالـک  از  نیـز 

ی بـا شمشـیر بـر  گـر و کـه در اسـالم زاییـده شـده و همانـا ا بازگفـت:›او بدتریـن زاده ای اسـت 

بـود.‹ ایـن  از  کم تـر  آسـیبش  ید،  می شـور اّمـت  ایـن 

کـه بـا ٢٠٠  کـرده اسـت:›ابوحنیفه را یافتـم  سـاجی از ابوسـائب، از وکیـع بـن جـّراح نقـل 

یـخ بغـداد: 4٠٧/١٣( نیـز  حدیـث رسـول خدا؟ص؟ مخالفـت نمـود.‹ ایـن را خطیـب بغـدادی )تار

آورده اسـت.

ـی بـن اسـد گزارش کرده اسـت:›به 
ّ
همچنیـن سـاجی از محّمـد بـن روح مدائنـی، از معل

گفت:“همـۀ آن چـه  کـه تـو بـر اعتقـاد ابوحنیفـه هسـتی!”  گفتم:“مـردم می گفتنـد  ابن مبـارک 

ی می رفتیـم؛ اّمـا  کـه ابوحنیفـه را نمی شـناختیم، نـزد و گوینـد، درسـت نباشـد. زمانـی  مـردم 

ی از محّمـد بـن ابی رحمـان مقـری، از پـدرش نقل  چـون او را شـناختیم، ترکـش کردیـم.” نیـز و

کرده است:“بارها ابوحنیفه مرا به مذهب مرجئه دعوت نمود و من دعوتش را نپذیرفتم.”‹«

همـو )همـان: ص١5٢( گویـد: »ابوعمـر، از ابوجعفـر َطحـاوی شـنیده کـه مـردی برایش چنین 

خوانده است:
گفتــی، دروغ ورزیــده باشــی،گناه ابوحنیفــه یــا زفــر1 بــر  گــر در آن چــه برایــم  ]ای نــگار مــن![ ا

ــاد! ــت ب گردن

که سرکشانه به سراغ قیاس رفتند و از راه درست و سّنت صحیح انحراف یافتند. همان دو 

کـه کارهـای نیک و پاداش هـای آن دو برای  و ابوجعفـر گفتـه است:›دوسـت می داشـتم 

مـن بـود و گناهشـان نیـز از آِن من.‹

کـه از اصحـاب ابوحنیفه چیـزی روایت  عبـداهلل بـن احمـد بـن حنبـل گوید:›روا نیسـت 

یـخ  ]تار گفت:›نـه!‹  او  و  روایـت نمـود؛  ابوحنیفـه می تـوان  از  آیـا  کـه  ی پرسـیدند  از و شـود.‹ 

بغـداد: ٢5٩/١4 و ٢6٠[

1. زفـر بـن هذیـل عنبـری تمیمـی از یـاران بـزرگ ابوحنیفـه بـود کـه سـرآمد همـۀ ایشـان در فقـه و قیاس بـود. چنـدی در بصره 
کـرد و چـون ابوحنیفـه درگذشـت، جانشـین وی در حلقـه اش شـد. خـود به سـال ١5٨ درگذشـت. قضـاوت 
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که چون از ابوحنیفه  که از مالک بن انس شـنیده  نیز از منصور بن ابی مزاحم نقل شـده 

دینـدار  کنـد،  بدخواهـی  دیـن  در  کـه  هـر  و  نمـود  بدخواهـی  دیـن  در  ی  گفـت:›و شـد،  یـاد 

کـرده اسـت. یـخ بغـداد: 4٠٠/١٣( آن را ذکـر  نیسـت.‹ )حلیـة األولیـاء: ٣٢5/6(. نیـز خطیـب )تار

کـه مالـک بـن انـس بـه او گفت:›آیـا در سـرزمین شـما،  از ولیـد بـن مسـلم نیـز نقـل گشـته 

از ابوحنیفـه یـاد می شـود؟‹ او گفـت:›آری.‹ مالـک گفت:›پـس سـرزمین شـما جـای زندگـی 

کـردن نیسـت.‹ )حلیـة األولیـاء: ٣٢5/6(«

که این دو بیت از آن است:1 ابن ابی لیلی به ابیاتی تمّثل می نمود 
تا دشمنی مرجئه و آرای ایشان، ]یعنی:[ عمر بن ذّر، ابن قیس ماصر،

کافر. که مورد پسند نیست، و ابوحنیفه آن شیخ بد  عتیبۀ دّباب 

کـه ابوحنیفـه بـا 4٠٠ حدیـث رسـول خدا؟ص؟ یـا بیـش  از یوسـف بـن اسـباط نقـل شـده 

کـه بیـش از  کسـی زاده نشـد  کـرد. نیـز از مالـک نقـل شـده اسـت: »در اسـالم  از آن، مخالفـت 

یانبـار باشـد.« ابوحنیفـه بـرای مسـلمانان ز

از همـو نقـل کرده انـد: »فتنـۀ ابوحنیفـه از دو جهـت بیـش از فتنـۀ ابلیـس بـرای همـۀ ایـن 

یانبار بود: یکی مذهب ِارجاء؛ و دیگری نقض ]احادیث و[ سّنت ها.« اّمت ز

از عبدالّرحمـان بـن مهـدی نقـل شـده اسـت: »پـس از فتنـۀ دّجـال، در اسـالم فتنـه ای 

بزرگ تـر از ]قیـاس و[ رأی ابوحنیفـه سـراغ نـدارم.«

گـر در هـر منطقـه شـراب فروش باشـد، بهتـر از  کرده انـد: »هرآینـه ا از شـریک نیـز حکایـت 

کـه در آن جـا، مـردی از اصحـاب ابوحنیفـه باشـد.« آن اسـت 

کرد و آن ها را یکایک  گزارش شـده اسـت: »ابوحنیفه پایه های اسـالم را قصد  از اوزاعی 

ی باشـد.« یانش برای اسـالم بیش از و که ز در هم شکسـت. زاده ای در اسـالم زاییده نشـد 

1. آن چه را می آید، از تاریخ بغداد خطیب بغدادی )٣٨٨/١٣( گرفته ایم.
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گفـت:  یافـت،  کـه چـون خبـر مـرگ ابوحنیفـه را در از سـفیان ثـوری نیـز حکایـت شـده 

کـرد. او یکایـک پایه هـای اسـالم را در هـم  ی آسـوده  کـه مسـلمانان را از و »سـتایش خـدای را 

شکسـت و در اسـالم، زاده ای شـوم تر از او بـرای مسـلمانان زاده نشـد.«

کـه چـون نـزد او از ابوحنیفه یاد شـد، گفـت: »او بدون دانش  ی نقـل شـده  همچنیـن از و

کارهای شـرع نظر می داد.« ی سـّنت، نیندیشـیده در  و نه از رو

از عبداهلل بن ادریس نقل است: »ابوحنیفه گمراه بود و دیگران را نیز به گمراهی کشانید.«

گفـت: »فکـر می کنـم او  کـرد،  کـه چـون از ابوحنیفـه یـاد  از ابن ابی شـیبه حکایـت شـده 

یهـودی بـود.«

همچنیـن از احمـد بـن حنبـل گزارش شـده که گفـت: »ابوحنیفـه دروغ می گفت و جایز 

یـخ بغداد: ١٧/٧( نباشـد کـه از اصحـاب او چیـزی روایت گردد.« )تار

نیـز از ابوحفـص عمـرو بـن علـی نقـل شـده اسـت: »ابوحنیفـۀ صاحـب رأی ]و قیـاس[، 

ی می کـرد.« حافـظ نبـود و حدیثـش آشـفته و سسـت بـود و از هـوای نفـس پیـرو

کـه روایتـی سـاختگی را بـه رسـول خدا؟ص؟ بسـته اند: »عاِلـم قریـش،  نیـز دیگـران را بینیـد 

یـس، پیشـوای شـافعیان،  سراسـر زمیـن را از دانـش لبریـز می کنـد.«1 و آن را بـر محّمـد بـن ادر

کرده اند. تطبیق 

کـه رسـول خدا؟ص؟ را در خـواب دیـده و از او در بـارۀ شـافعی پرسـیده   مزنـی اّدعـا نمـوده 

ی از محّمـد بـن  کـه محّبـت و سـّنت مـرا خواهـد، بـر او بـاد بـه پیـرو و او فرمـوده اسـت: »هـر 

یـخ بغـداد: 6٩/٢( یـم.« )تار کـه او از مـن اسـت و مـن از او یـس شـافعی مّطلبـی؛  ادر

نوشـتم  نـه سـال حدیـث  و  »بیسـت  نقـل شـده اسـت:  ِترِمـذی  بـن نصـر  از محّمـد   نیـز 

 1. ابن حــوت )أســنی المطالــب فــی أحادیــث مختلفــة المراتــب: ص١4 ]ص٣٧[( گویــد: »ایــن خبــر صّحــت نــدارد 
و ضعیف است.«
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مسـجد  در  یکبـار  نداشـتم.  نیـک  نظـر  شـافعی  بـه  و  شـنیدم  را  مالـک  اقـوال  و  مسـائل  و 

کـه خوابی سـبک مـرا درربود و رسـول خدا؟ص؟ را در خواب  پیامبـر؟ص؟ در مدینـه نشسـته بـودم 

دیـدم. گفتـم:›ای رسـول خدا! آیـا رأی ابوحنیفـه را بنویسـم؟‹ فرمود:›نـه!‹ گفتـم:›رأی مالک 

را  شـافعی  گفتـم:›رأی  بنویـس!‹  باشـد،  سـازگار  مـن  حدیـث  بـا  گـر  فرمود:›ا بنویسـم؟‹  را 

کـه از سـخن مـن خشـمگین گشـته، سـر بـه زیـر افکْند و فرمود:›سـخن  بنویسـم؟‹ پـس گویـی 

که مخالف سـّنت من باشـد.‹ در پی این  کس  شـافعی، رأی نیسـت؛ بلکه رّدی اسـت بر هر 

یـخ بغـداد: ١/٣66(� کتاب هـای شـافعی را برنوشـتم.« )تار خـواب، بـه مصـر رفتـم و 

همچنیــن احمــد بــن نصــر گفتــه اســت: »در خواب خویــش، پیامبر را دیــدم و گفتم:›ای 

کســی از اّمتــت در ایــن روزگار اقتــدا نماییــم و بــه  کــه بــه چــه  رســول خدا! فرمــان می دهــی 

ی از محّمــد بــن  کنیــم و مذهبــش را بپذیریــم؟‹ فرمود:›بــر شــما بــاد بــه پیــرو ســخنش تکیــه 

کــه  ی از مــن اســت و خداونــد از او و همــۀ اصحابــش و هــر  کــه همانــا و یــس شــافعی؛  ادر

گفتم:›دیگــر چــه  ــا روز قیامــت خشــنود اســت.‹  هم صحبــت و باورمنــد مذهبــش باشــد، ت

یــخ مدینــة  کــه نیکــو فقیــه پرهیــزگار پارســایی اســت.‹« )تار کــس؟‹ فرمود:›احمــد بــن حنبــل؛ 

دمشــق: 4٨/٢ ]5/٣4١[(�

کــه  ــودم  گــزارش شــده اســت: »در روضــۀ مســجد پیامبــر ب از احمــد بــن حســن ِترِمــذی 

ی رفتــم  کــه پیامبــر؟ص؟ پیــش آمــد. برخاســته، بــه ســوی و خوابــی ســبک مــرا درربــود و دیــدم 

ــارۀ رأی ابوحنیفــه چــه  گفتــم:›ای رســول خدا! اختــالف در دیــن بســیار شــده اســت. در ب و 

ــارۀ رأی مالــک چــه فرمایــی؟‹  گفتم:›در ب ــکان داد.  فرمایــی؟‹ فرمــود:›ُاف!‹ و دســتش را ت

گاه بــه خطــا.‹  دســتش را بــاال ُبــرد و ســر بــه زیــر افکْنــد و فرمــود:›گاه بــه صــواب رفــت و 

کــه ســّنت مــرا  گفتم:›در بــارۀ رأی شــافعی چــه فرمایــی؟‹ فرمود:›پــدرم فــدای پســرعمویم بــاد 

ــخ بغــداد: 6٩/٢( ی ــده نمــود!‹« )تار زن

همچنین از او نقل شده است: »رسول خدا؟ص؟ را در خواب دیدم و گفتم:›ای رسول خدا! 
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آیا نمی بینی که مردم در چه اختالفی به سر می برند؟‹ فرمود:›کدام اختالف؟‹ گفتم:›ابوحنیفه 

و مالک و شافعی.‹ فرمود:›اّما ابوحنیفه، او را نمی شناسم؛ و اّما مالک، دانش را به نگارش 

درآوْرد؛ و اّما شافعی، وی از من است و به سوی من.‹« )تاریخ بغداد: 4/٢٣١(

کـه بـرای تقّرب جسـتن به پیشـوایش، حدیثی را  و نیـز مـردی حنفـی و مجادله گـر می آیـد 

از طریـق ابوهریـره بـه پیامبـر بزرگـوار می بنـدد: »بـه زودی در اّمـت مـن، مـردی خواهـد بـود که او 

را ابوحنیفـه خواننـد؛ و او چـراغ اّمـت مـن اسـت. و بـه زودی در اّمـت مـن، مـردی خواهـد بـود 

گمراه گـری ابلیـس  یانبارتـر از  اّمتـم ز بـر  او  گمراه گـری  یـس خواننـد؛ و  کـه او را محّمـد بـن ادر

یـان او بـرای اّمـت مـن، بیـش از  اسـت.« و در عبـارت دیگـر همیـن حدیـث، آمـده اسـت: »ز
ابلیس است.«1

گر کار به دسـت من  کـه قاضـی دمشـق بود، گویـد: »ا محّمـد بـن موسـی حنفـی )د.5٠6( 

بـود، از شـافعیان جزیـه می سـتاندم.« )البدایـة و الّنهایـه: ١٧5/١٢ ]٢١6/١٢[؛ و لسـان المیـزان: 5/4٠٢ 

)]455/5[

کـه عالمی پرهیـزگار بود و هر  محّب الّدیـن محّمـد بـن محّمـد دمراقـی حنفـی )د.٧٨٩( 

یـد، در بـارۀ شـافعی بـد می گفـت و از او  روز یـک ختـم قـرآن می نمـود و سـخت تعّصـب می ورز

هـب: 6/٣١٠ ]5٣١/٨[(
ّ

عیـب می جسـت و ایـن را عبادت می دانسـت. )شـذرات الذ

نیز مالکیان هم اّدعاهایی دارند و آن چه را یکی از خودشان ساخته و به رسول خدا؟ص؟ 

کسـی را داناتـر از  نسـبت داده، روایـت می کننـد: »بـه زودی مـردم بـه هـر سـوی سـفر می کننـد و 

گویـا  انـس تطبیـق نموده انـد؛  بـن  بـر مالـک  را  ایـن روایـت  ایشـان  عاِلـم مدینـه نمی یابنـد.«2 

1. این حدیث را خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: ٣٠٩/5( با ذکر سند آورده و آن را از زشت ترین ساخته های نسبت یافته 
بـه افـراد ثقـه از جانـب محّمـد بـن سـعید بورقـی )د.٣١٨( کـه بسـیار دروغ پرداز بـوده، دانسـته اسـت. عجلونـی )کشـف 

لـئ المصنوعـه: ٢٣٧/١ ]45٧/١[( آن را سـاختگی شـمرده اند.
ّ

الخفـاء: ٣٣/١( و نیـز سـیوطی )الل

2. ابن حوت )أسـنی المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب: ص١4 ]ص٣٧[( این حدیث را سـاختگی شـمرده و گفته 
اسـت:»آن را از مالکیان شـنیدم؛ اّما در جایی ندیدم.«
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کـه مـردم بـه  مدینـه پایتخـت اسـالم نبـوده و در آن جـا، پیـش و پـس از مالـک، عاِلمـی نبـوده 

همـان   _ نبوده انـد  بزرگـوار  پیامبـر  دانـش  میـراث دار  نبـّوت،  خانـدان  گویـا  و  رونـد؛  سـویش 

کـه پیامبـر؟ص؟ ایشـان را پـس از خـود، هم ردیـف قـرآن، میـان مـردم قـرار داد و فرمـود:  خاندانـی 

»همانـا دو گرانمایـه را در میـان شـما بـر جـای می نهـم: کتاب خدا و عترتـم را که اهل بیت من 

کـه البّتـه همگـی صـادق بودنـد _ یگانـه پناهـگاه  گویـا صـادِق آل محّمـد _  هسـتند.« _ ؛ و 

ی جـای  گردان و علمـی همـۀ پیشـوایان دنیـا در آن روزگار نبـوده و خـوِد مالـک در شـمار شـا

نداشته است!

سـپس مـردی دیگـر1 می آیـد و بـدون دلیـل اّدعـا مـی ورزد که مسـلمانان اجمـاع نموده اند 

کـه محّمـد بـن عبدالّرحمـان  کـه مقصـود از آن حدیـث جعلـی، مالـک اسـت؛ غافـل از ایـن 

یـخ بغـداد: ٢٩٨/٢( گفتـه اسـت: »همانـا احمـد از مالـک بـن انـس برتـر اسـت.« )تار

و نیـز احمـد، پیشـوای حنبلیـان، گفتـه اسـت: »ابن ابی ذئـب از مالـک بـن انـس برتـر بـود.« 

)تاریخ بغداد: ٢٩٨/٢(

و یحیـی بـن سـعید گفتـه اسـت: »همانا سـفیان از هـر جهت، باالتر از مالک اسـت؛ هم 

یخ بغداد: ٩/١64( در حدیـث و هـم در فقـه و پارسـایی.« )تار

گـردد،  گـر زمیـن لبریـز از کسـانی چـون مالـک  گفتـه اسـت: »هرآینـه ا و عطّیـة بـن اسـباط 
ابوحنیفـه از همـۀ آنـان فقیه تـر اسـت.«2

کــه لیــث بــن ســعید فهمــی، عاِلــم ســرزمین مصــر، از  گفته انــد  و شــافعی و ابن بکیــر 

ــاظ:  ــرة الُحّف ــال: ص٢٧5 ]٣٧١/٢[؛ تذک ــب الکم ــب تهذی ــة تذهی ــت. )خالص ــوده اس ــر ب ــک فقیه ت مال

)]٢٢4/١[  ٢٠٨/١

گفتـه اسـت: »از سـفیان بـن عیینـه سـؤال نمـودم و او از ابن جریـج،  و ابوموسـی انصـاری 

ِف الّدیباج المذّهب ]ابراهیم بن علی بن فرحون مالکی د٧٩٩[ است.
ّ
1. مقصود، مؤل

2. مناقب أبی حنیفه تألیف شیخ علی قاری )چاپ شده با: الجواهر المضّیة فی طبقات الحنفّیه: ص46١(.
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بـا سـند مّتصـل، برایمـان روایـت کرد:›بـه زودی مـردم، همـۀ زمیـن را درجسـت و جـوی دانـش 

ابن جریـج  گفتم:›آیـا  سـفیان  بـه  نمی یابنـد.‹  مدینـه  عاِلـم  از  داناتـر  را  کسـی  و  می گردنـد 

کـه بـه اعتقـاد آنـان، مـراد از آن کـس، مالک بـن انس اسـت؟‹ گفت:›عاِلم آن کس  می گفـت 

کـه از خـدا بترسـد؛ و هیـچ کـس را نمی شناسـیم که بیش از عمری _ یعنـی: عبداهلل بن  اسـت 

یخ بغداد: 6/٣٧٧( عبدالعزیز عمری _ خداترس باشد.‹« )تار

یخ  و یحیـی بـن ثابـت گفتـه اسـت: »محّمد بن حسـن شـیبانی از مالک فقیه تر بـود.« )تار

بغداد: ٢/١٧5(

و احمد بن حنبل گفته است: »به ابن ابی ذئب خبر رسید که مالک حدیِث ›فروشنده 

و خریدار دارای حّق خیار هستند.‹ را نپذیرفته است. وی گفت:›باید توبه اش دهند؛ وگرنه 

گردنش را بزنند.‹ البّته مالک این حدیث را رد نکرده، بلکه به گونه ای دیگر تأویل نموده است.«

یــا  مالــک  اســت؛  داناتــر  کســی  »چــه  پرســید:  حنبــل  بــن  احمــد  از  شــامی  مــردی 

در  ی  و نیــز  و  اســت  مالــک  از  برتــر  ابن ابی ذئــب  زمینــه،  ایــن  »در  گفــت:  ابن ابی ذئــب؟« 

کمــان، حــق را برپــای  دینــش شایســته تر و پرهیزگارتــر از مالــک اســت و بیــش از او نــزد حا

)٣٠٢/٢ بغــداد:  یــخ  )تار مــی دارد.« 

مالکیـان نیـز در بـارۀ پیشـوای خود خواب هایی دیده اند و اّدعا دارند که رسـول خدا؟ص؟ 

کـه مالـک را می سـتاید. پـاره ای از ایـن اّدعاهـا در حلیـة األولیـاء )٣١٧/6( و  کرده انـد  را مشـاهده 

گردد. جـز آن یافت 

گام هـای بلنـد  حنبلیـان هـم در فراخوانـی بـه مذهـب و امـام خویـش، دورخیـز نمـوده و 

گـردد و هـر  کـر  گوش هـا  کـه از شـنیدن آن هـا،  برداشـته اند و خـواب و خیال هایـی سـاخته اند 

کتـاب )ص١٩٨-٢٠١( آوردیـم و از جملـۀ  غلـّوی از مفـاد آن فروماَنـد. اندکـی از این هـا را در همیـن 

کـه ابن جـوزی )مناقـب احمد بن حنبـل: ص455 ]ص6٠٩[( با سـند خویش،  آن هـا، روایتـی اسـت 

از علـی بـن عبدالعزیـز طلحـی، از ربیـع بـن سـلیمان آورده اسـت: »شـافعی به مـن گفت:›ای 
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ربیـع! نامـۀ مـرا برگیـر و آن را نـزد ]ابو[1عبـداهلل احمـد بـن حنبـل بـرده، پاسـخ او را برایـم بیـاور!‹ 

پـس همـراه آن نامـه، بـه بغـداد درآمـدم و احمـد بـن حنبـل را هنـگام نمـاز صبح دیـدار نموده، 

دادم  ی[2  و ]بـه  را  نامـه  آمـد،  بیـرون  محـراب  از  چـون  خوانـدم.  او  بـا  را   نمـاز 

کـرده ای؟‹  و گفتم:›ایـن، نامـۀ بـرادرت شـافعی از مصـر اسـت.‹ احمـد گفت:›آیـا در آن نظـر 

ی  گفتم:›نه!‹ احمد ُمهر نامه را شکسـت و آن را خواْند و چشـمانش از اشـک لبریز شـد. به و

کـه پیامبـر؟ص؟ را در  ی یـاد نمـوده  گفـت:›و گفتـم:›ای ابوعبـداهلل! در ایـن نامـه چیسـت؟‹ 

کـه بـه او فرمـوده اسـت:“به ابوعبـداهلل احمـد بـن حنبـل نامـه بنویـس و از مـن بـه  خـواب دیـده 

او سـالم رسـان و بگـو: بـه زودی آزمـوده می شـوی و از تـو می خواهنـد کـه َخلـق قـرآن را بپذیـری؛ 

گفتم:›مـژده  اّمـا دعوتشـان را نپذیـر! خداونـد رایـت تـو را تـا روز قیامـت برافراشـته مـی دارد!”‹ 

گرفتـم و بـه مصـر  کـه بـا پوسـت تنـش تمـاس داشـت، بـه مـن داد. آن را  بـاد!‹ پـس پیراهنـی را 

گرفتـه، بـه شـافعی تحویـل دادم. گفـت:›ای ربیـع! او چـه چیـز بـه تو  آمـدم و پاسـِخ نامـه را نیـز 

کـه بـا پوسـت تنـش تمـاس داشـت.‹ شـافعی بـه مـن گفت:›تـو را بـا  داد؟‹ گفتم:›پیراهنـی را 

یم؛ اّمـا آن پیراهـن را تـر کـن و آبـش را بـه مـا بـده تـا بـا تو در آن  سـتاندِن آن، اندوهگیـن نمی سـاز

گردیم.‹3« شریک 

گویـد: »پـس پیراهـن را شسـتم  کـه در آن، ربیـع  همیـن روایـت را بـه طریـق دیگـر نیـز آورده 

کـه هـر روز از آن آب برمی گیـرد  نـزد شـافعی بـردم و می دیـدم  کـرده،   و آبـش را در شیشـه ای 

 و بـر صـورت خویـش می کشـد تـا بـه احمـد بـن حنبـل تبـّرک جویـد.« ایـن را ابن َکثیـر )البدایـة 

و الّنهایة: ٣٣١/١٠ ]٣65/١٠[( به نقل از بیهقی آورده است.

کتاب هـای  گفتـه اسـت: »بـه عـراق درآمـدم و  فقیـه احمـد بـن محّمـد ابوبکـر یـازودی4 

1. افزونی از اصل مأخذ است. )غ.(

2. افزونی از اصل مأخذ است. )غ.(

کن و به من بده تا بدان تبّرک جویم.« 3. در لفظ ابن کثیر آمده است:»اّما آن را تر 

یـخ مدینـة دمشـق، بـاروذی آمـده کـه منسـوب اسـت بـه آبـادی باروذ در فلسـطین. بنگرید به: األنسـاب سـمعانی:  4. در تار
٢55/١؛ یاقـوت )معجـم البلـدان: ٣٢٠/١( .)غ.(
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کـدام تمّسـک  کـه بـه  یـان را برنوشـتم. از فراوانـِی اختـالف آن دو، ندانسـتم  عراقیـان و حجاز

نمایم ... پـس بـه سـبب اختـالف بسیارشـان، آن جماعـت را رهـا نمـودم و بیـرون شـدم. مـرا 

گرفـت و غـم زده شـب را بـه سـر بـردم. در میانـۀ شـب، برخاسـتم و وضـو سـاختم   اندوهـی فرا

گفتم:›بارخدایـا! مـرا بـه آن چـه دوسـت مـی داری و می پسـندی،  گـزاردم و  و دو رکعـت نمـاز 

کـه از باب  هدایـت فرمـا!‹ آن گاه، بـه بسـتر خویـش فـرا آمـدم و در خـواب، پیامبـر؟ص؟ را دیـدم 

کـه شـافعی و احمـد بـن حنبـل  بنی شـیبه درون گشـت و پشـتش را بـه کعبـه تکیـه داد. دیـدم 

ی بـه آن دو لبخند می زند. نیز بشـر مریسـی را سـمت  سـمت راسـت پیامبـر؟ص؟ قـرار دارنـد و و

ی درهـم کشـیده بـود. گفتم:›ای رسـول خدا! از اختالف فـراوان این دو  کـه رو ی دیـدم  چـپ و

کـدام یـک از آن دو تمّسـک نمایـم.‹ پیامبـر بـه شـافعی و احمـد بـن حنبـل  کـه بـه  مـرد، ندانـم 

کـه کتـاب و حکـم و نبـّوت بـه ایشـان دادیم.‹  اشـاره نمـود و ]بـه ایـن آیـه تمّثـل[ فرمود:›آناننـد کسـانی 

فرمود:›پـس  قرائـت[  را  آیـه  همـان  ]ادامـۀ  و  نمـود  اشـاره  مریسـی  بشـر  بـه  سـپس   )89  / ]انعـام 

کافـر نباشـند.‹ بـه خـدا  کـه بدان هـا  گروهـی را بدان هـا برگماریـم  کافـر شـوند، هرآینـه  گـر اینـان بـه آن هـا  ا

سـوگند! ایـن خـواب را دیـدم و فـردای آن روز، هـزار دینـار1 صدقـه دادم و دانسـتم کـه حق با آن 

یـخ مدینـة دمشـق: 454/١ ]٢٢6/5[( بـه نقـل از حافظ  کر )تار دو شـیخ اسـت ... .« ایـن را ابن عسـا

بیهقـی و حافـظ جوزقی آورده اسـت.

»همانـا  اسـت:  گفتـه  مدینـی  کـه  رسـیده  جـا  بـدان  پیشواشـان  در بـارۀ  حنبلیـان  غلـّو 

خداونـد ایـن دیـن را بـا دو مـرد عـّزت بخشـید کـه سـومی ندارنـد: ابوبکـر صّدیـق در روز نبـرد با 

مرتـّدان؛ و احمـد بـن حنبـل در روز محنـت.«2 و نیـز همـو گفتـه اسـت: »پس از رسـول خدا؟ص؟ 

1. در مختصر تاریخ دمشق، درهم آمده است. )غ.(

که به رسـول خدا؟ص؟ بسـته اند )؟(:»بارخدایا!  2. آیا بر ابن مدینی پوشـیده مانده آن حدیث دروغین ]به ظاهر[ صحیح را 
اسـالم را تنهـا بـا عمـر بـن خّطـاب عـّزت بخـش!« و نیـز آن حدیث ]بـه ظاهر[ صحیح سـاختگی را که بـه آن حضرت؟ص؟ 
نسـبت داده اند:»بارخدایـا! دیـن را بـا عمـر تأییـد فرمـا.« پـس خداونـد دعـای رسـول خدا؟ص؟ را در حـّق عمـر قـرار داد و 
حکمرانـی اسـالم را بـر پایـۀ او نهـاد و بـه دسـت او، بت هـا را در هـم شکسـت. بنگریـد بـه: المسـتدرک علـی الّصحیحیـن 

کـم: ٨٣/٢ ]٨٩/٣[. تألیـف حا
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او  »بـه  گویـد:  میمونـی  نکـرد.«  اسـتوار  را  اسـالم  کار  بـن حنبـل،  احمـد  کـس هماننـد  هیـچ 

گفتـم:›ای ابوالحسـن! آیـا ابوبکـر صّدیـق نیـز چنیـن نبوده اسـت؟« گفت: »نـه؛ ابوبکر صّدیق 

نیـز چنیـن نبـود. همانـا ابوبکـر صّدیـق دارای یـاران و اصحابـی بـود، اّما احمد بـن حنبل یاران 

یخ بغداد: 4/4١٨( و اصحابی نداشت.« )تار

کرابیسـی شـافعی )د.٢4٨/٢45(  در ایـن میـان، کسـی چـون ابوعلـی حسـین بـن علـی 

کـه  کـه بـر ضـّد امـام احمـد تعّصـب مـی ورزد و در بـارۀ او چـون و چـرا می کنـد و آن گاه  هسـت 

گـر گوییم قرآن  کـودک چه کنیـم! ا گویـد: »ندانیـم بـا ایـن  ی در بـارۀ قـرآن را می شـنود،  سـخن و

گوییم مخلوق نیسـت؛ باز هم آن را بدعت شـمارد.«  گر  مخلوق اسـت، آن را بدعت داند؛ و ا

یخ بغداد: ٨/64[ ]تار

ید  و نیز کسی هست همچون مرجان خادم )د.56٠( که در مذهب شافعی تفّقه می ورز

کـه حطیـم ]= جایگاهـی برابـر  و ضـّد حنبلیـان تعّصـب داشـت و از آنـان بیـزار بـود؛ چنـدان 

کـه در مّکـه قـرار داشـت و بـه فرمـان وزیـر ابن هبیـره، ابن طّبـاخ حنبلـی1 در آن نمـاز  نـاودان[ را 

ی بـه ابن جـوزی  کـرد. و ی دشـمنی بـا حنبلیـان، بـدون هشـدار قبلـی، ویـران  می گـزاْرد، از رو

ی  نـام شـما اسـت.« و چـون و و  کـردن مذهـب  یشـه کن  حنبلـی می گفـت: »مقصـود مـن، ر

الّنهایـه:  و  البدایـة  )المنتظـم: ٢١٣/١٠ ]١66/١٨[؛  گشـت.  ابن جـوزی بسـیار شـادمان  درگذشـت، 

)]٣١١/١٢[  ٢5٠/١٢

گویـد: »ابوسـعد سـمعانی )د.56٣( در ضّدّیـت  ابن جـوزی )المنتظـم: ١٠/٢٢4 ]١٧٨/١٨[( 

یـاد نمـوده  را  مـا  از هم مذهبـان  گروهـی  یـد؛ پـس   بـا مذهـب احمـد تعّصـب و مبالغـه می ورز

و از آنـان بـه سـبب چیزهایـی بـد گفتـه و عیـب جسـته کـه موجب طعـن نبـود.« همچنین همو 

)همـان: ٢6٧/٨ ]١٣٢/١6[( گفتـاری دراز در بـارۀ تعّصـب ورزی ابوبکـر خطیب بغدادی در مقابل 

مذهـب احمـد و یـاران وی دارد؛ تـا آن جـا کـه او را به بی شـرمی و کم دینی مّتهم سـاخته اسـت.

گزید و به سال 5٧5 درگذشت. که در مّکه سکنا و مجاورت  1. وی ابومحّمد مبارک بن علی بن حسین بغدادی است 
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ی )د.56٧( در بـارۀ حنبلیـان چـون و چـرا می کـرد و  نیـز محّمـد بـن محّمـد ابومظّفـر بـرو

کار بـه  گـر  یـد و در نکوهـش ایشـان مبالغـه می نمـود و می گفـت: »ا ضّدشـان تعّصـب می ورز

زهـر  او  بـه  پـس حنبلیـان  ایشـان واجـب می نمـودم.«  بـر  را  بـود، پرداخـت جزیـه  مـن  دسـت 

کوچکش بر اثر آن درگذشتند. )المنتظم: ٢٣٩/١٠ ]١٩٨/١٨[( نوشاندند و او و همسر و فرزند 

آری؛ در این میان، کسانی هستند که گرایش ها و هواهای نفسانی، آنان را از اظهار سخن 

ِف القاموس، و عجلونی. 
ّ
راست و حق با صدای بلند دور نداشته؛ همچون فیروزآبادی، مؤل

فیروزآبادی در بخش پایانی کتاب سفرالّسعاده ]٢١٢/٢[ و عجلونی )کشف الخفاء: 4٢٠/٢( گفته اند: 

نرسیده  صحیحی  حدیث  هیچ  شافعی،  و  ابوحنیفه  نکوهش  و  فضیلت ها   »در بارۀ 

ابن درویش حوت  نیز  گفته شده، ساختگی و دروغین است.«  و همۀ آن چه در این زمینه 

از  یک  هیچ  »در بارۀ  است:  گفته  ]ص٣٧[(  ص١4  المراتب:  مختلفة  أحادیث  فی  المطالب  )أسنی 

پیشوایان، به طور معّین، هیچ نّصی نرسیده، نه صحیح و نه ضعیف.«

فهرست حدیث های ساختگی و دستکاری شده

مطالـب  شـمارش  مـورد  در  زنجیرۀ دروغ پـردازان،  در  چـه  آن  از  می تواننـد  پژوهنـدگان 

از  گاهـی  آ بـه  را  آنـان  کـه  درآوَرنـد  فهرسـتی  گذشـت،  آنـان،  شـدۀ  دسـتکاری  یـا  سـاختگی 

کتاب هـا و مسـندهای اهـل  کنـده در البـه الی  حدیث هـای سـاختگی و دسـتکاری شـدۀ پرا

کنـد؛ هرچنـد شـناخت بیشـینۀ آن ها، چه رسـد به همـۀ آن ها، امـکان ندارد؛  سـّنت، نزدیـک 

کـه دفتـر ثبتـی در میـان نیسـت که نام حدیث سـازان را نگاشـته و ساخته هاشـان را ثبت  چـرا 

کـرده و آمیخته هـای سـاختگی یـا دسـتکاری شده شـان را در شـمار آورده باشـد. آن چـه در 

گـروه انبـوِه بسـیار یافـت گردد، تنهـا پاره ای از ثبت شـده های  شـرح حـال شـماری انـدک از آن 

کنون بخشـی از آن  کـه دسـِت صداقـت، نـه بـه عمـد، آن را نـگاه داشـته اسـت. ا یـخ اسـت  تار

یـم: مجموعـه را می آور

ابوسعید ابان بن جعفر بیش از ٣٠٠ حدیث ساخت.
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ابوعلی احمد جویباری. او و ابن عکاشه و ابن تمیم بیش از ١٠٠٠٠ حدیث ساختند.

احمد بن محّمد قیسی. شاید وی بیش از ٣٠٠٠ حدیث ساختگی به پیشوایان بسته باشد.

احمد بن محّمد باهلی. 4٠٠ حدیث ساختگی دارد.

احمد بن محّمد َمْرَوزی. بیش از ١٠٠٠٠ حدیث ساختگی به افراد ثقه نسبت داد.

احمد ابوسهل حنفی. 5٠٠ حدیث دروغین دارد.

بشر بن حسین اصفهانی. نسخه ای ساختگی با ١5٠ حدیث دارد.

بشر بن عون. نسخه ای ساختگی با حدود ١٠٠ حدیث دارد.

جعفر بن زبیر. 4٠٠ حدیث ساختگی به رسول خدا؟ص؟ بست.

حارث بن اسامه. ٣٠ حدیث ساختگی روایت نمود.

ی بیش از ١٠٠٠ است. ی. حدیث های ساختگی و حسن عدو

حکم بن عبداهلل ابوسلمه. حدود 5٠ حدیث ساخت.

دینار حبشی.1 نزدیک به ١٠٠ حدیث ساختگی از انس روایت نمود.

ید بن حسن. 4٠ حدیث ساخت. ز

ید بن رفاعه ابوخیر. 4٠ حدیث ساختگی دارد. ز

سلیمان بن عیسی. بیست و اندی حدیث ساختگی دارد.

شیخ بن ابی خالد بصری. 4٠٠ حدیث ساخت.

کرده باشد. صالح بن احمد قیراطی. شاید بیش از ١٠٠٠٠ حدیث را دستکاری 

عبدالّرحمان بن داوود. 4٠ حدیث ساختگی دارد.

یابی. بیش از 5٠٠ حدیث ساخت. عبدالّرحیم فار

عبدالعزیز. ١٠٠ حدیث ساختگی و دستکاری شده دارد.

کـه بـرآورد می شـود ٢٠٠٠٠ حدیـث از وی روایـت شـده  1. در همیـن کتـاب )ص٢٣٠( سـخن ابن عـدّی در بـارۀ وی گذشـت 
کـه همگی دروغ اسـت.
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عبدالکریم بن ابی  العوجاء. 4٠٠٠ حدیث ساخت.

ینی. حدود ٢٠٠ حدیث به شافعی بست. عبداهلل قزو

عبـداهلل قدامـی. بیـش از ١5٠ حدیـث دسـتکاری شـده بـه مالـک بسـت. )لسـان المیـزان: 

)]4٣٣ ]١٣/٣6/٣

عبداهلل روحی. بیش از ١٠٠ حدیث ساختگی روایت نمود.

کرد. عبدالمنعم. حدود ٢٠٠ حدیث دروغین روایت 

عثمان بن مقسم. ٢5٠٠٠ حدیث نزد شیبان دارد که قابل شنیدن ]و روایت کردن[ نیست.

کر. نسخه ای بی اعتبار با حدود ٢٠ حدیث دارد. عمر بن شا

کرد. محّمد بن عبدالّرحمان بیلمانی. ٢٠٠ حدیث دروغین روایت 

کدیمی. بیش از ١٠٠٠ حدیث ساخت. محّمد بن یونس 

که هیچ اصلی ندارد. محّمد بن عمر واقدی. ٣٠٠٠٠ حدیث روایت نمود 

ی1 بن عبدالّرحمان واسطی. ٩٠ حدیث ساخت.
ّ
معل

میسرة بن عبدرّبه بصری. 4٠ حدیث ساخت.

نوح بن ابی مریم. در فضیلت سوره های قرآن، ١١4 حدیث ساخت.

کرد. هشام بن عّمار. 4٠٠ حدیث دروغین روایت 

مجمـوع حدیث هـای سـاختگی و دسـتکاری شـدۀ اینـان بـه ٩٨6٨4 می رسـد. بـه آن هـا 

بیفزایید این ها را: 6٠٠٠٠ حدیث بی اعتبار و مردود عّباد بصری؛ ٧٠٠٠٠ حدیث دورافکنده شدۀ 

عمـر بـن هـارون؛ ١٠٠٠٠ حدیـث دورافکنده شـدۀ عبـداهلل رازی؛ ١٠٠٠٠٠ حدیـث کنارنهاده شـدۀ 

ابن زبالـه؛ 5٠٠٠٠ حدیـث دورافکنده شـدۀ محّمـد بـن حمیـد؛ و ٢٠٠٠٠ حدیـث که از نصر نوشـته و 
سپس دور افکنده اند.2

1. در برخی از مأخذها، یعلی آمده است.

گذشت. 2. تفصیل این فهرست در شرح حال این افراد در زنجیرۀ دروغ پردازان 

)466)

290/5

)467)



445 زنجیرۀدروغپردازانوحدیثسازان

پس تنها مجموع حدیث های نادرست همین جمع اندک، برابر با 4٠٨6٨4 حدیث می شود.

گناهـکار  کـه بـا عنایـت بـه آن چـه دسـت های فـراواِن  بـر پژوهنـدگان پوشـیده نیسـت 

آن دروغ پـردازان  بیشـینۀ  اسـت.  انـدک  تنهـا بخشـی  تعـداد  ایـن  برسـاخته اند،  جعل کننـده 

کنـدۀ  کـه شـامل بافته هـای پرا گـر نگوییـم: همـۀ آن هـا _ تألیف هایـی دارنـد  حدیث سـاز _ ا

یـخ بـرای مـا چیـزی از آن هـا را حفـظ ننموده، مگر اشـاره ای به  بی حـّد و شـمار آنـان اسـت و تار

گذشـت: کـه در سخنانشـان  فـاِن آن آثـار؛ چنـان 
ّ
گروهـی از مؤل آن هـا در شـرح حال هـای 

احمد بن ابراهیم مزنی. نسخه ای ساختگی دارد.

کــه سراســر  گــردآورد  احمــد بــن محّمــد حّمانــی. در مناقــب ابوحنیفــه مجموعــه ای 

اســت. ســاختگی 

اسحاق بن محمشاذ. مجموعه ای در فضیلت های ابن کرام دارد که سراسر ساختگی است.

اّیوب بن مدرک حنفی. نسخه ای ساختگی دارد.

که ساختگی است. کتاب حدیثی دارد  بریه بن محّمد بّیع. 

که حدیث های ساختگی را دربردارد. گردآورده  کتابی  حسن بن علی اهوازی. 

که بیشینۀ آن ساختگی است. حسین بن داوود بلخی. نسخه ای دارد 

که به انس بسته است. داوود بن عّفان. نسخه ای ساختگی دارد 

ید. نسخه ای سراسر ساختگی دارد. زکرّیا بن در

عبدالّرحمان بن حّماد. نسخه ای ساختگی دارد.

عبدالعزیز بن ابی زواد. نسخه ای ساختگی دارد.

کتابی ساختگی دارد. عبدالکریم بن عبدالکریم. 

عبداهلل بن حارث. نسخه ای سراسر ساختگی دارد.

عبداهلل بن عمر قاضی. نسخه ای ساختگی به مالک بسته است.

عبدالمغیث بن زهیر حنبلی. جزوه ای ساختگی در فضیلت های یزید دارد.
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عبید بن قاسم. نسخه ای ساختگی دارد.

ید بصری. نسخه ای ساختگی دارد. عالء بن ز

از حدیث هــای ســاختگی خویــش  از 5٠ جــزوه  بیــش  بــن حســین مقدســی.  الحــق 

گردآورده است.

محّمد بن احمد مصری. نسخه ای ساختگی دارد.

که شمار آن ها به ١٠٠ می رسد. کتاب هایی نگاشت  محّمد بن حسن سلمی. 

یه دارد. محّمد بن عبدالواحد زاهد. جزوه ای در فضیلت های معاو

محّمد بن یوسف رّقی. حدود 6٠ نسخه ساخت.

کتابی در تفسیر برساخت. موسی بن عبدالّرحمان ثقفی. 

گیرنـد و حدیث هـای سـاختگی و دسـتکاری  کـه ایـن را مقیـاس  بـر خواننـدگان اسـت 

بـرآورد  یـاد نکردیـم،  و  کردیـم  یـاد  از دروغ پـردازان و حدیث سـازان  کـه  را  کسـانی  شـدۀ همـۀ 

»از  اسـت:  گفتـه  کـه  نیسـت  گـزاف  بـن معیـن،  ایـن حـال، سـخن یحیـی  در  پـس  نماینـد. 

یـخ  دروغ پـردازان حدیـث نوشـتیم و بـا آن، تنـوری افروختیـم و نانـی پختـه از آن برآوردیـم.« ]تار

]١٨4/١4 بغـدادی:  خطیـب  بغـداد 

ـِف الّصحیـح: »٢٠٠٠٠٠ حدیـث ناصحیـح از حفـظ دارم.« 
ّ
گفتـار بخـاری مؤل و نیـز ایـن 

َقْسـَطالنی: ٣٣/١ ]5٩/١[( تألیـف  البخـاری  الّسـاری لشـرح صحیـح  )إرشـاد 

کـه گفتـه 4٠٠٠ حدیـث جعلی از بـر کرده  و هـم ایـن سـخن اسـحاق بـن ابراهیـم حنظلـی 

یخ بغداد خطیب بغدادی: 6/٣5٢[ است. ]تار

کـه از دروغ پردازی،  و همچنیـن گفتـار یحیـی بـن معیـن: »کدام صاحب حدیث اسـت 

یخ بغداد: 4٣/١( هزار حدیث ننوشـته باشـد؟« )تار

از  فـراوان  نسـخه های  خراسـانیان  و  »کوفیـان  بغـدادی:  خطیـب  سـخن  ایـن  هـم  و 

کـه در میـان محّدثـان  حدیث هـای سـاختگی و سـندهای جعلـی دارنـد. سـتایش خـدای را 
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کـه در جـز آنـان یافـت  بغـدادی، آن میـزان اشـتهار بـه حدیث سـازی و دروغ پـردازی در روایـت 

)44/١ بغـداد:  یـخ  )تار بـه چشـم نمی خـورد.«  می شـود، 

گفتـار ابوبکـر بـن ابی سـبره، حدیث سـاز دروغ پـرداز: »نـزد مـن ٧٠٠٠٠ حدیـث  و نیـز ایـن 

در بـارۀ حـالل و حـرام اسـت.« )تهذیـب الّتهذیـب: ٢٧/١٢ ]٣٢/١٢[(

بـاب  یـک  و  نـود   ]٢٠٧/٢[ سفرالّسـعاده  پایانـی  بخـش  در  القامـوس،  ـِف 
ّ
مؤل فیروزآبـادی، 

گفتـه اسـت:  گـردد و  کتاب هـای آنـان یافـت  کـه در آن هـا حدیث هـای فـراوان در  برشـمرده 

»هیچ یک از این ها صحیح نیست و نزد دانشوران نّقاد و خبرۀ حدیث، اعتباری ندارد.«

ســاختگی  حدیث هــای  از  بخشــی  الخفــاء،  کشــف  پایانــی  بخــش  در  هــم   عجلونــی 

کــرده و در همــان )4١٩/٢-4٢4( صــد بــاب  کتاب هــای جعلــی را یــاد  و بسیار حدیث ســازان و 

کــه بیش تــر فقهی انــد، برشــمرده و پــس از هــر بــاب، عباراتــی بــا ایــن مضمــون آورده اســت:  را 

»در ایــن بــاب، حدیــث صحیحــی نیســت.«

ابن حـوت بیروتـی )أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب(، بیـش از ٣٠ مبحـث را 

کـه حدیث هـای وارد شـده در آن هـا، باطـل و سراسـر ناصحیـح اسـت. برشـمرده 

کـه پیشـوایان حدیـث، خبرهـای گردآمـده در تألیف هـای صحیح و مسندشـان  همیـن 

صـرف  درهم آمیختـه  و  تبـاه  مجموعـۀ  از  و  برگزیـده  فـراوان  روایت هـای  همـه  آن  میـان  از  را 

کرده انـد، نشـانگر تعـداد انبـوه حدیث هـای سـاختگی اسـت. ابـوداوود در الّسـنن 4٨٠٠  نظـر 

کـه آن هـا را از میـان 5٠٠٠٠٠ حدیـث برگزیـده اسـت. )تذکـرة الُحّفـاظ  گفتـه  حدیـث آورده و خـود 

یـخ بغـداد: 5٧/٩؛ منتظـم ابن جـوزی: ٩٧/5 ]٢6٨/١٢[(� صحیـح  تألیـف ذهبـی: ١54/٢ ]5٩٣/٢[؛ تار

بخـاری دربردارنـدۀ ٢٧6١ حدیـث غیرتکراری اسـت که آن هـا را از میان حدود 6٠٠٠٠٠ حدیث 

یـخ بغـداد: ٨/٢؛ إرشـاد الّسـاری لشـرح صحیـح البخـاری: ٢٨/١ ]5٠/١[؛  انتخـاب نمـوده اسـت. )تار

کـه از  صفـة الّصفـوه: ١4٣/4 ]١6٩/4[(� صحیـح مسـلم 4٠٠٠ حدیـث اصلـی غیرمکـّرر را دربـردارد 

٣٠٠٠٠٠ حدیـث برگزیـده شـده اسـت. )منتظـم ابن جـوزی: ٣٢/5 ]١٧١/١٢[؛ تذکـرة الُحّفـاظ تألیـف 
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ی: ٣٢/١ ]٢١/١[(. احمـد بن حنبل در  ذهبـی: ١5١/٢ و ١5٧ ]5٨٩/٢[؛ شـرح صحیـح مسـلم تألیـف نـوو

گزیـده و خـود، یـک  کـه آن هـا را از میـان بیـش از ٧5٠٠٠٠ حدیـث  المسـند  ٣٠٠٠٠ حدیـث آورده 

میلیـون حدیـث از بـر داشـت.1 احمـد بـن فـرات )د.٢5٨( ١5٠٠٠٠٠ حدیـث نوشـت و از ایـن 

میـان، ٣٠٠٠٠٠ را در تفسـیر و احـکام و فوائـد و جـز آن، برگزیـد. )خالصـة تذهیـب تهذیـب الکمـال: 

)]٢٧/١[ ص٩ 

کـه  ایـن تنهـا یـک جهـت از جهـات حدیـث بـود. جهت هـای دیگـر نیـز در میـان اسـت 

برخاسـته از عباراتـی اسـت کـه _ افـزون بـر دروغگویـی و حدیث سـازی _ باعـث ضعـف حدیث 

می شـوند و هـر یـک، از آِن جماعتـی انبـوه از دانشـوران حدیـث اسـت کـه هـر کـدام حدیث هـای 

فراوان دارد؛ عباراتی از این دست:

را روایـت  از او جایـز نباشـد؛ همـۀ حدیث هایـش سـاختگی اسـت؛ چیزهایـی  روایـت 

کـه اصلـی ندارنـد؛ حدیث هـای سـاختگی را از افـراد ثقـه نقـل می کنـد؛ حدیث هایـش  کنـد 

دسـتکاری شـده و زشـت و ناپذیرفتنـی هسـتند؛ در حدیـث بـه او بهـا ندهنـد؛ سـخنان گزافه 

ی جایـز نیسـت؛ سـندها را دسـتکاری  کنـد؛ حّجـت آوری بـه و و ناهنجـار از افـراد ثقـه روایـت 

می کنـد و بـه پیامبـر انتسـاب می دهـد؛ سـندهای نیمه تمـام را تمـام و وصـل می کنـد؛ حدیث 

می دزدد و آن را دسـتکاری می نماید؛ در حدیث ثقه نیسـت؛ نوشـتن حدیثش جایز نباشـد؛ 

بیشـینۀ حدیثـش پذیرفتـه نشـود؛ ثقـه و امیـن نبـوده اسـت؛ همـۀ اهـل سـّنت بـر تـرک حدیـث 

نورزنـد اسـتدالل  او  بـه  اسـت؛  نادقیـق  کـرده،  روایـت  چـه  آن  همـۀ  نموده انـد؛  اجمـاع  ی   و

کرد؛ حدیثش آشـفته و بی اعتبار اسـت؛  که بدان اعتماد توان  و معتبر نباشـد؛ حدیثی ندارد 

حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی بسـیار در تألیف هایـش مـی آورد؛ نـزد همـه مـردود اسـت؛ 

حدیث هـای سـاختگی مـی آورد؛ حدیث هـای دسـتکاری شـده مـی آورد؛ حدیثـش بی اعتبار 

ی قابـل نوشـتن نیسـت؛ با تدلیـس از دروغ پردازان روایـت می کند؛ به چیزی  اسـت؛ حدیـث و

د نخسـت مسـند 
ّ
1. شـرح حـال احمـد، منقـول از لواقـح األنـوار فـی طبقـات األخیاِر شـعرانی ]54/١-56[ که در پایان مجل

وی آمـده اسـت. نیـز بنگریـد به: تذکـرة الُحّفاظ ذهبـی: ١٧/٢ ]4٣١/٢[.
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حّجـت  اسـت؛  کـرده  روایـت  خـوْد  تنهـا  کـه  دارد  ناپذیرفتنـی  و  زشـت  حدیث هـای  نیـرزد؛ 

از اعتبـار سـاقط اسـت؛  تبـاه اسـت؛  نیسـت؛ یکسـره واهـی اسـت؛ بسـیار ضعیـف اسـت؛ 

بدعت گـزار اسـت؛ فریبـکاری کند؛ آشـفته حال گشـته؛ بـه هم درآمیزد؛ بـه دروغ پردازی مّتهم 

اسـت؛ بـه حدیث سـازی مّتهمـش نموده انـد.

مشکل وثاقت و افراد ثقه

که خود و حدیثشـان قابل اعتماد نیسـتند. و اّما  این اسـت شـأن کسـانی از اهل سـّنت 

کـه بـه ثقـه بـودن وصـف شـده اند، خـود، مشـکلی بـس دشـوار و حـل ناشـدنی اسـت که  آن هـا 

کـه  فرهیختـه ای هرگـز درنمی یابـد  کـه هیـچ  بـدان سـان  فرومی بـرد؛  بهـت  را در  خواننـدگان 

معنـای ثقـه چیسـت و آن، کـدام ویژگـی راسـخ اسـت و مـراد از آن چـه باشـد و با چـه پدید آید 

یـخ گروهـی را برخوانیم که  کنـون بیاییـد تـا تار کـدام صفـت بـا آن ناسـازگاری و تنافـی دارد. ا و 

به ثقه بودنشان تصریح شده؛ همچون:

کـه صاحـب بالهـا و فتنه هـای سـنگین و بـزرگ بـوده؛ خلیفـة بـن  ی  یـاد بـن ابیـه. و ١. ز

کـه از زاهـدان شـمرده می شـده و احمد بن صالح گفته اسـت: »بـه دروغ پردازی  خّیـاط گویـد 

یخ مدینة دمشق: 4٠6/5 و 4١4 ]١6٢/١٩[( مّتهم نبود.« )تار

٢. عمـر بـن سـعد بـن ابی وّقـاص. او همـان کـس اسـت کـه امام شـهید، نـوادۀ پیامبـر، را به 

قتـل رسـانید. عجلـی او را ثقه شـمرده اسـت. )خالصـة تذهیب تهذیـب الکمـال: ص١4٠ ]٢٧٠/٢[(

ی  سـرکردۀ خـوارج و سـرایندۀ آن شـعر معروف دربـارۀ ابن  ملجم  ٣. عمـران  بـن  حّطـان. و

مرادی اسـت:
کــه هدفــش فقــط رســیدن بــه رضــای خــدای  آفریــن بــر ایــن ضربــت از دســت مــردی پرهیــزگار 

صاحــب عــرش بــود.
چون از او یاد می کنم، وی را پرپیمانه ترین مردم در میزان اعمال نزد خداوند می شمارم.1

کتاب: ١/٣٢4� 1. بنگرید به: همین 
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یان الّصحیح  ی را در شمار راو یخ الّثقات: ص٣٧٣[ او را ثقه شمرده و بخاری و عجلی ]تار

قرار داده و از او با ذکر سـند روایت نموده اسـت.

کوفـه و از یـاران حّجـاج بـن یوسـف  ی امیـر  4. اسـماعیل بـن اوسـط بجلـی )د.١١٧(. و

کشـانید. ابن معیـن او را ثقـه دانسـته  کشـته  شـدن  کـه سـعید بـن جبیـر را بـه سـوی   ثقفـی بـود 

ی را از افـراد ثقـه شـمرده اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ١٠٣/١ ]٢٢٢/١[؛  و ابن حّبـان ]الّثقـات: ٣٠/6[ و

لسـان المیـزان: ١/٣٩5 ]44١/١[(

5. اسـد بـن وداعـه. اهـل شـام و از تابعیـن و فـردی ناصبـی بـود که علی را دشـنام می داد 

ی را ثقـه دانسـته اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ٩٧/١ ]٢٠٧/١[؛ لسـان  و عبادت پیشـه بـود. نسـائی و

المیزان: ١/٣٨5 ]4٢٩/١[(

کردن مردم از امیرالمؤمنین  6. ابوبکر محّمد بن هارون. ناصبی و منحرف بود و به دور 

ی را ثقـه شـمرده اسـت. )لسـان  یـخ بغـداد: ٣5٧/٣[ و شـناخته می شـد. خطیـب بغـدادی ]تار

المیـزان: 5/4١١ ]465/5[(

کینـه ورز  و  ناصبـی  امیـری  نمـوده،  را وصـف  ی  کـه ذهبـی و قسـری. چنـان   ٧. خالـد 

کـه علـی  و ستم پیشـه بـود. در البدایـة و الّنهایـه )٢٠/١٠ و ٢١ ]٢٣/١٠[( آمـده اسـت: »مـردی بـد بـود 

ی  بـن ابی طالـب را دشـنام داده، از او بـد می گفـت و مـادرش مسـیحی بـود و در دینـش بـه و

ابن حّبـان  بـود.«  سـاخته  کلیسـایی  خانـه اش  در  خویـش  مـادر  بـرای  او  می بسـتند.  اّتهـام 

]الّثقـات: ٢56/6[ او را ثقـه دانسـته اسـت.

یـد  ی بصـری )د.١٣١(. بـر ضـّد علـی بسـیار تعّصـب می ورز  ٨ . اسـحاق بـن سـوید عـدو

و می گفـت: »علـی را دوسـت نمـی دارم.« احمـد و ابن معیـن و نسـائی او را ثقـه شـمرده اند و در 

یان حدیث اسـت.  کتاب هـای »صحیـح« تألیـف بخـاری و مسـلم و ابـوداوود و نسـائی، از راو

)تهذیـب الّتهذیب: ١/٢٣6 ]١/٢٠6[(
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٩. نعیـم بـن ابی هنـد )د.٢١١(. ناصبـی بـود و از علـی امیرالمؤمنیـن بد می گفت. نسـائی 

او را ثقه شـمرده اسـت. )میزان اإلعتدال: ٢4٣/٣ ]4/٢٧١[(

کـه چـون در مسـجد نمـاز می گـزاْرد، از آن  کـس اسـت  ی همـان  ١٠. حریـز بـن عثمـان. و

گویـد:  گویـد. اسـماعیل بـن عّیـاش  کـه هـر روز علـی را هفتـاد لعنـت  بیـرون نمی آمـد، مگـر آن 

ی علـی را دشـنام و لعـن می نمـود و می گفت:›مـردم  »از مصـر تـا مّکـه، بـا حریـز همـراه بـودم. و

کـه پیامبـر؟ص؟ بـه علـی فرمود:“نسـبت تـو بـا مـن، بـه منزلـۀ نسـبت هـارون  روایـت نموده انـد 

اسـت با موسـی.” این سـخن حق اسـت؛ اّما شنونده دچار خطا شـده است.‹ گفتم:›سخن 

گفت:›اصل سـخن این است:“نسـبت تو با من، به منزلۀ نسـبت قارون  کدام اسـت؟‹  حق 

از ولیـد بـن  گفـت:›آن را  کـس روایـت می کنـی؟‹  گفتم:›ایـن را از چـه  بـا موسـی.”‹  اسـت 

یخ بغداد: ٢6٨/٨( یخ مدینة دمشق: ١١5/4 ]٣٣6/١٢[؛ تار عبدالملک بر منبر شنیدم.‹« )تار

یـاض  ی احتجـاج نموده انـد. در الّر بخـاری و ابـوداوود و ِترِمـذی و جـز آنـان، بـه حدیـث و

کـه  یـد؛  بـا علـی دشـمنی می ورز اّمـا  ثقـه اسـت؛  ی  آمـده اسـت: »و ِضـره )٢/٢١6 ]١6٩/٣[(  الّنَ

کند!« خدای؟زع؟ با او دشمنی 

یخ الّثقـات: ص5٩[ او  ١١. ازهـر بـن عبـداهلل حمصـی. علـی را دشـنام می گفت. عجلـی ]تار

یان ابوداوود و ِترِمذی و نسـائی اسـت. )تهذیب الّتهذیب: ١/٢٠4  ی از راو را ثقه شـمرده اسـت. و

)]١٧٩/١[

گویندۀ  که  کسی است  ١٢. عبدالّرحمان بن ابراهیم، مشهور به دحیم شامی. او همان 

ایـن سـخن را زنـازاده دانسـت: »گـروه سـرکش از امـام عادل، اهل شـام هسـتند.« بخـاری و جز 
کرده اند و به ثقه و حّجت بودن شـناخته شـده اسـت.1 ی از او روایت  و

از  کتابــی  یــه،  معاو بــن  یزیــد  فضیلت هــای  در  حنبلــی.  عبدالمغیــث  حافــظ   .١٣

ی را زهدپیشــه،  حدیث هــای ســاختگی تألیــف می نمایــد. ]بــا ایــن حــال[ در شــرح حالــش، و

1. الکاشف: ١54/٢؛ تهذیب الّتهذیب: ١٢٠/6؛ الّثقات: ٣٨١/٨. )غ.(
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ثقــه، دینــدار، راســتگو، امیــن، صالــح، و ســخت کوش در عبــادت دانســته اند. ]ســیر أعــالم 

هــب: 6/45٣[
ّ

الّنبــالء: ١6٠/٢١؛ شــذرات الذ

بـود  ثقـه  ی  »و گویـد:   ]٢١4/٢ الّرجـال:  ]معرفـة  ابن معیـن  خبـاب.  بـن  یـد  ز حافـظ   .١4 

و حدیث ثوری را دستکاری می کرد.« )خالصة تذهیب تهذیب الکمال: ص١٠٨ ]٣5٠/١[(

١5. خلــف بــن هشــام. شــراب می نوشــید. احمــد، پیشــوای حنبلیــان، او را ثقــه شــمرده 

ــه  ی ب کار و گفــت: »خبــر ایــن  گفتنــد: »ای ابوعبــداهلل! او شــراب می نوشــد!«  ی  ــه و اســت. ب

مــا رســیده؛ اّمــا بــه خــدا ســوگند! او نــزد مــا ثقــه و امیــن اســت؛ خــواه شــراب نوشــیده و خــواه 

یــخ بغــداد: ٨/٣٢6( ننوشــیده باشــد.« )تار

الّرجـال:  معرفـة  و  ]العلـل  احمـد  امـام  قرشـی.  ابوسـلمۀ  عـاص  بـن  سـلمة  بـن  خالـد   .١6

گفته اسـت: »اسـتاد  ی را ثقه دانسـته و  4٨٣/٢[ او را ثقه شـمرده اسـت. نیز یحیی بن معین و

کـه حدیثـش قابـل نوشـتن اسـت.« ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: ٢٣/٣[  روایتـی اسـت 

مـن  و  اسـت  انـدک  حدیثـش  گردآیـد.  حدیثشـان  کـه  اسـت  کسـانی  شـمار  در  ی  »و گویـد: 

یخ  روایت هایـش را بی اشـکال می دانـم.« سردسـتۀ مرجئـه بـود و علی را دشـمن می شـمرد. )تار

مدینة دمشق: 5/5٣ ]٨٨/١6[(

که  آری؛ احمد بن حنبل نقل حدیث از عبیداهلل بن موسی عبسی را ترک نمود، آن گاه 

یة بن ابی سفیان بد می گوید؛ و پیک خویش را نزد یحیی بن معین فرستاد  ی از معاو شنید و

کنون تو  و به او گفت: »برادرت، ابوعبداهلل احمد بن حنبل، تو را سالم می رساَند و می گوید:›ا

یة بن  که او از معاو که من و تو شنیده ایم  از عبیداهلل بسیار حدیث روایت می کنی؛ حال آن 

ی را ترک نمودم.‹« یحیی بن معین به آن پیک  ابی سفیان بد می گوید. من نقل حدیث از و

گوید:“من و تو  گفت: »ابوعبداهلل را سالم برسان و به او بگو:›یحیی بن معین تو را سالم داده، 

که  نما  ترک  را  او  از  نقل حدیث  گوید؛ پس  بد  بن عّفان  از عثمان  که عبدالّرّزاق  شنیدیم 

یخ بغداد: 4٢٧/١4[ یه برتر است.”‹« ]تار عثمان از معاو
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کـه از  کـردن از منهـال بـن عمـرو اسـدی کوفـی را تـرک گفـت، آن گاه  آری؛ ُشـعبه، روایـت 

خانـۀ او صـدای قرائـت قـرآن همـراه بـا طـرب شـنید؛ چنـان کـه ابن ابی حاتـم ]الجـرح و الّتعدیل: 

گـزارش نمـوده اسـت. )خالصـة تهذیب الکمـال: ص٣٣٢ ]5٩/٣[(  ]٣5٧/٨

ی  کــردن از ابویوســف جایــز نباشــد؛ زیــرا و گفتــه اســت: »روایــت  آری؛ یزیــد بــن هــارون 

یــخ بغــداد:  ــرای خویــش برمی داشــت.« )تار ــه مــی داد و ســود آن را ب ــه مضارب امــوال یتیمــان را ب

)٢5٨/١4

آری؛ آری؛ بخــاری روایــت نمــودن از امــام صــادق جعفــر بــن محّمــد ]؟ع؟[ را تــرک نمــوده 

گفتــه اســت: »او  گفتــه اســت: »از او در دل مــن چیــزی اســت.« و نیــز  و یحیــی بــن ســعید 

بســیار دروغگــو نبــود.« )تهذیــب الّتهذیــب: ١٠٣/٢ ]٨٨/٢[(. شــافعی و ابن معیــن ]معرفــة الّرجــال: 

١١٠/١[ و ابن ابی خیثمــه و ابوحاتــم ]الجــرح و الّتعدیــل: 4٨٧/٢[ و ابن عــدّی ]الکامــل فــی ضعفــاء 

الّرجــال: ١٣4/٢[ و ابن حّبــان ]الّثقــات: ١٣١/6[ و نســائی و دیگــران نیــز او ]= امــام صــادق[ را ثقــه 

شمرده اند.

گویــد: »علــی بــن موســی  آری؛ ابوحاتــم بــن حّبــان بســتی ]کتــاب المجروحیــن: ٢/١٠6[ 

گویــا می خواهــد صــواب  الّرضــا _ امــام پــاک _ از پــدرش، مطالبــی شــگفت روایــت می کنــد؛ 

گویــد، امــا بــه خطــا مــی رود.« )األنســاب ســمعانی در بــاب »راء« و »ضــاد« ]٧4/٣[؛ تهذیــب الّتهذیــب: 

)]338/٧[  ٣٨٨/٧

ک حسن بن علی بن محّمد عسکری را ضعیف  آری؛ ابن جوزی در الموضوعات، امام پا

که در لسان المیزان )٢4٠/٢ ]٢٩٨/٢[( آمده است. می شمارد؛ چنان 
»پــس وای بــر آنــان از آن چــه دست هاشــان نوشــته و وای بــر آنــان از آن چــه فرادســت می آورنــد.« 

]بقره/٧٩[
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که به پیامبر امین؟ص؟ بسته اند زنجیرۀ حدیث های ساختگی 

دروغ پــردازان  آن  ســاختگی  حدیث هــای  از  نمونه هایــی  بیــان  بــه  کــه  برآنیــم  کنــون  ا

کــه از آن هــا یــاد شــد _ یــا همســانان آنــان در حدیث ســازی، آن هــم تنهــا در  و حدیث ســازان _ 

یم: باب فضیلت ها، بپرداز

که رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »در بهشـت هیچ درختی نیسـت  ١. از ابن عّباس روایت شـده 

ی هـر بـرگ آن، چنیـن نوشـته نشـده باشـد:›معبودی جـز اهلل نیسـت؛ محّمـد رسـول خدا  کـه رو

اسـت؛ ابوبکـر صّدیـق ؛ عمـر فاروق؛ و عثمـان ذوالّنورین.‹«

کـه طبرانـی ]المعجـم الکبیـر:  ایـن حدیـث از برسـاخته های علـی بـن جمیـل رّقـی اسـت 

گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث، سـاختگی و علـی بـن جمیـل  6٣/١١[ آن را بـا ذکـر سـند آورده و 

ی آن را روایت نموده و معروف بن ابی معروف  که تنها خود و فردی بسیار حدیث سـاز اسـت 

کـرده اسـت. نیـز عبدالعزیـز بـن عمـرو خراسـانی ]کـه در سـند ایـن  ی سـرقت  بلخـی آن را از و

حدیـث آمـده[ فـردی ناشـناخته اسـت.«

کـرده   همچنیـن ابونعیـم ]حلیـة األولیـاء: ٣٠4/٣[ آن را از طریـق علـی بـن جمیـل روایـت 

کـه در  بـن عمـرو خراسـانی روایـت نمـوده؛ چنـان  از طریـق عبدالعزیـز  الّدیبـاج،  و خّتلـی در 

میـزان اإلعتـدال آمـده اسـت. ذهبـی )همیـن اثـر: ١٣٨/٢ ]6٣٣/٢[( گوید: »عبدالعزیز فردی اسـت 

ی، باطـل اسـت.« ناشـناخته و ایـن خبـر بـه سـبب و
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کرده و ذهبی )میزان اإلعتدال: ٣/١٨4  نیز آن را ابن عدّی از طریق معروف بلخی، روایت 

گفته است: »این حدیث، ساختگی است؛ اّما به سبب نقل علی بن جمیل از   )]١45/4[

گشته است. او سوگند خورده، می گفت:›به خدا سوگند! جریر برای ما چنین  جریر، مشهور 

]بن  معروف  »این  گوید:   ]٣٢5/6 الّرجال:  ضعفاء  فی  ]الکامل  ابن عدّی  گفت.‹«  حدیث 

ابی معروف[ فردی است ناشناخته و چه بسا آن را از علی بن جمیل دزدیده باشد.«

ابوالقاسم بشران در األمالی، از طریق محّمد بن عبد بن عامر سمرقندی _ آن دروغگوی 

حدیث ساز _ ، از عصام بن یوسف، همین حدیث را روایت نموده است. ابن عدّی ]الکامل 

که از او پذیرفته نگردد.« ی حدیث هایی روایت نموده  گوید: »و فی ضعفاء الّرجال: 5/٣٧١[ 

یـخ بغـداد: 4/5؛ ٣٣٧/٧( از طریـق حسـین بـن ابراهیـم  همچنیـن خطیـب بغـدادی )تار

کـرده اسـت. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال:  احتیاطـی1، از علـی بـن جمیـل، ایـن حدیـث را روایـت 

باطـل اسـت  »ایـن،  گفتـه اسـت:  ایـن طریـق،  از  آوردن آن حدیـث  از  پـس   )]54٢ ]٠/١5٣/١

گویـد: »ایـن  گشـته اسـت.« همـو )همـان: ٣/١٨4 ]١46/4[(  و حسـین احتیاطـی بـدان مّتهـم 

اسـت.« سـاختگی  حدیـث، 

ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: ٢5٠/٧ ]٢٣٠/٧[( نیـز آن را از طریـق طبرانـی آورده و گفته اسـت: 

ی چـون و چـرا  کـه در بـارۀ و قـرار دارد  کسـی  »ایـن حدیـث، ضعیـف اسـت و در سـند آن، 

کرده اند؛ و از زشتی و ناپسندی خالی نیست.«

کـه ابن َکثیـر ایـن حدیـث را از سـاختگی بـودن  گویـد: آیـا در شـگفت نمی شـوید  امینـی 

ی  کـه خـود و و بطـالن بیـرون آورده و ضعیـف و ناپسـند شـمرده اسـت؟ ایـن در حالـی اسـت 

ی خویشـتن را در آن زمـره می پنـدارد _ هماننـد  کـه و می دانـد در اصطـالح حدیث شناسـان _ 

ی  چنین حدیثی را ضعیف نمی شـمارند! ]بلکه آن را باطل و سـاختگی می دانند.[  آری؛ و

کـه خطیـب  در ایـن رفتـار زشـت، هماننـد پیشـینیان خویـش اسـت. شـگفت تر از آن، ایـن 

1. در تاریخ بغداد و میزان اإلعتدال، حسین بن عبدالّرحمان احتیاطی آمده است. )غ.(
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کـه عیـب سـندش را بیـان نماید؛  در بـارۀ ایـن روایـت بـا چنیـن وضعـی، هیـچ سـخنی نگفتـه 

گونه حدیث های ساختگی است! ی در بیان بسیاری از این  و این، حال و

٢. از ابن عّبـاس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »چـون روز قیامـت 

یـد!‹ پـس ابوبکـر و عمـر و  گـری از زیـر عـرش نـدا دهد:›اصحـاب محّمـد را بیاور فرارسـد، ندا

کـه را خواهـی،  گویند:›بـر آسـتانۀ بهشـت بایسـت و هـر  عثمـان و علـی را بیاورنـد. بـه ابوبکـر 

کـه را خواهـی، برگـردان!‹ درون نمـا و هـر 

گرانبـار سـاز  کـه را خواهـی، از رحمـت خداونـد  گویند:›کنـار تـرازو بایسـت و هـر   بـه عمـر 

که را خواهی، سبکبار!‹ و هر 

بـــه عثمـــان شـــاخۀ درختـــی از درخت هـــای بهشـــت را کـــه خداونـــد بـــه دســـت خویـــش 

کاشـــته، دهنـــد و گویند:›بـــا ایـــن، هـــر کـــه را خواهـــی، از کنـــار حـــوض دور نمـــا!‹

کـه مـن آن هـا را همـان  گویند:›ایـن دو را بگیـر؛  گرانبهـا بخشـند و  بـه علـی دو جامـۀ نـو و 

کـه آسـمان ها و زمیـن را آفریـدم، بـرای تـو ذخیـره نمـودم.‹« روز 

کوفــی نقــل  ایــن روایــت را ابراهیــم بــن عبــداهلل مّصیصــی و احمــد بــن حســن بــن قاســم 

کــدام یــک ایــن  کــه  کــه هــر دو دروغ پــرداز و حدیث ســاز هســتند و خــدا داناتــر اســت  نموده انــد 

حدیــث را ســاخته اســت!

کـه  ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: ٢٠/١ و 4٢ ]4٠/١ و ٩٠[( ایـن روایـت را بـا همیـن عبـارت آورده 

افـزون بـر سـاختگی بـودن، دارای ایـراِد دسـتکاری شـدن نیـز هسـت؛ زیرا عبارت ضبط شـدۀ 

کـه را خواهـی،  ِضـره )٣٢/١ ]4٧/١[( آمـده _ پـس از جملـۀ »و هـر  یـاض الّنَ کـه در الّر آن _ چنـان 

گوینـد:›آن  گرانبهـا پوشـانند و بـه او  کـن!« چنیـن اسـت: »و عثمـان را دو جامـۀ نـو و  سـبکبار 

کـه آسـمان ها و زمیـن را پدیـد آوردم، آفریـدم _ یـا:  کـه مـن آن هـا را همـان هنـگام  دو را بپـوش؛ 

کـه خدای تعالی به  ذخیـره نمـودم _ .‹ و علـی بـن ابی طالـب را عصایـی از چوب خاردرختی 
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کـن!‹«  گویند:›مـردم ]منافـق[ را از حـوض دور  کاشـته، دهنـد و  دسـت خویـش در بهشـت 

کـرده، بـرای عثمـان  کـردن منافقـان از حـوض را وارونـه  بدیـن سـان، ویژگـی علـی؟ع؟ در دور 

که آغازی ساختگی را به حدیث افزوده اند. قرار داده اند، پس از آن 

کـه امیرالمؤمنیـن علـی، ]منافقـان را[ از حـوض دور نمایـد، حافظـان از  ایـن حدیـث را 

کـه طریق هـای آن را در همیـن  گروهـی از صحابـه، بـا ذکـر سـند آورده انـد  چندیـن طریـق، از 

کـم آن را صحیـح شـمرده اسـت. کـه حا گفتیـم  کتـاب )٣٢١/٢( آوردیـم و 

٣. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »]پیامبـر؟ص؟ فرمـود:[ هیـچ 

کـه هشـتاد _ یـا: هفتـاد _ سـال  یـة بـن ابی سـفیان را  یـک از اصحابـم را گـم نمی کنـم، مگـر معاو

ی را نمی بینـم و پـس از هشـتاد _ یـا: هفتـاد _ سـال، سـوار بـر ماده شـتری از جنـس ُمشـک  و

کـه اندرونـش رحمـت خداونـد و پاهایـش از زمـّرد اسـت، بـه سـوی مـن آیـد و  بسـیار خوشـبوی 

یـه!‹ و او گوید:›بلـه ای محّمـد!‹ مـن گویـم:›در ایـن هشـتاد سـال کجـا  مـن بـه او گویم:›معاو

نجـوا  او  بـا  مـن  و  مـن  بـا  او  بـودم؛  پـروردگارم  عـرش  زیـر  باغـی  دهـد:›در  پاسـخ  او  بـودی؟‹ 

او را درود می گفتیـم و او می فرمود:“ایـن در عـوض آن ناسـزاهایی  او مـرا و مـن  می نمودیـم؛ 

که در دنیا شنیدی.”‹« است 

ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  ابن عـدّی  اسـت.  وکیـل  حفـص  بـن  عبـداهلل  سـاخته های  از  ایـن 

سـاخته های  از  کـه  نـدارم  تردیـد  و  اسـت  سـاختگی  حدیـث،  »ایـن  گویـد:   ]٢64/4 الّرجـال: 

یـخ بغـداد: 44٩/٩[ گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث، هم از لحاظ سـند   خـود او اسـت.« خطیـب ]تار

یـان سـند ایـن  و هـم از حیـث متـن، باطـل اسـت و آن را از سـاخته های وکیـل می دانیـم. راو

حدیـث، جـز خـود او، همگـی ثقـه هسـتند.« ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 4١٠/٢( پـس از بیـان ایـن 

کـه ابن عـدّی را سـزاوار نبـود تـا بـه روایـت حدیـث  گویـد: »گویـم  روایـت از طریـق ابن عـدّی، 

کـه در  ی فرمـوده اسـت:›و هـر  کـه خداونـد در بـارۀ و کـوردل پـردازد  کورچشـم  از ایـن فریبـکار 

گمراه تـر اسـت.‹ ]اسـراء/٧٢[« همـو ]میـزان اإلعتـدال:  کـور و  کـور]دل[ باشـد، در آن جهـان نیـز  ایـن جهـان 
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ی از عبدالـّرّزاق، حدیثـی زشـت  گفتـه اسـت: »و  ١٠/٣[ در شـرح حـال عبیـداهلل بـن سـلیمان 

که همو مایۀ بطالن آن است.« کرده  و ناپذیرفتنی روایت 

یخ مدینة دمشـق: 468/37[  کر ]تار گوید: »ابن عسـا ابن َحَجر )لسـان المیزان: 105/4 ]122/4[( 

بـه بهشـت  کـرده اسـت:›همانا مـن  ایـن لفـظ روایـت  بـا  را  ایـن حدیـث  ی  در شـرح حـال و

یـه را بـه مـّدت هفتاد سـال. سـپس او را  درمی آیـم و هیـچ کـس را گمشـده نمی یابـم، مگـر معاو

گوید:“زیـر عـرش پـروردگارم بـودم و او مـرا بـه  کجـا بـودی؟”  یـه!  می بینـم و می گویـم:“ای معاو

دسـت خویـش هدیـه مـی داد و می فرمـود: ایـن در عـوض آن دشـنام ها اسـت کـه در دنیـا بـه تـو 

زمـرۀ  در  ناشـناخته  فـرد  چندیـن  و  اسـت  ناپذیرفتنـی  و  زشـت  حدیـث،  ایـن  می دادنـد.”‹ 

یانش جای دارند.« راو

4. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »]پیامبر؟ص؟ فرمود:[ شـبی 

ن  ی از آن بیـرو کـه حـور گشـتم و سـیبی را دیـدم  ن  کـه بـه معـراج بـرده شـدم، بـه بهشـت درو

کشـته شـد.‹« کـه به سـتم  آمـد1 و می گفت:›مـن از آِن عثمانـم 

ی2،  ایـن روایـت را ذهبـی )میـزان اإلعتدال: 20/2 ]386/2[( از طریق عّباس بن محّمد عدو

آن فـرد حدیث سـاز، آورده و آن را خبـری سـاختگی خوانـده و نیـز در همـان )293/3 ]385/4[( 

آن را بـا تغییـری انـدک، از طریـق یحیـی بـن شـبیب، آن فـرد دروغگـوی حدیث سـاز، آورده و 

گفتـه اسـت: »ایـن خبـر دروغ اسـت و خداونـد دانـد که کـدام یک از این دو مرد، آن را سـاخته 

است!«

]کتـاب  ابن حّبـان  را  حدیـث  »ایـن  گویـد:   )]308/3[  245/3 المیـزان:  )لسـان  ابن َحَجـر 

گفتـه اسـت:›این سـخن را نـه در  المجروحیـن: 191/2[ در شـمار حدیث هـای ضعیـف آورده و 

یـان سـند ایـن حدیـث  کـه راو کالم انـس و ثابـت و حّمـاد  گفتـار پیامبـر، اصلـی باشـد و نـه در 

1. در مأخذ اصلی »انفلقت« آمده و ترجمه بر همان مبنا صورت پذیرفت. )ن.(

2. در اصل مأخذ، علوی آمده است. )غ.(
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هسـتند.‹« نیـز ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]389/2[( در شـرح حـال عبـداهلل بـن ابراهیـم دمشـقی 

 248/3 المیـزان:  )لسـان  ابن َحَجـر  همچنیـن  اسـت.  شـمرده  باطـل  را  آن  و  کـرده  اشـاره  بـدان 

از پیامبـر(، چنیـن  بـه نحـو مرفـوع )=  گویـد: »حدیـث یادشـده از عقبـة بـن عامـر،   )]311/3[

گشـتم. پـس  بـاغ جـاودان بهشـت درون  بـه  بـرده شـدم،  بـه معـراج  بـه آسـمان  اسـت:›چون 

گویـا  کـه  کـه حـورِی برگزیـده و ویـژه ای از آن بیـرون آمـد؛ همـان  گرفـت  کفـم قـرار  سـیبی در 

گفت:“مـن از  کیسـتی؟”  گفتم:“تـو از آِن  مژگانـش بـه نکویـی مـژگاِن بازهـا بـود. بـه آن حـوری 

ی )همـان:  گـردد.”‹« و کشـته  بـه سـتم  کـه  تـو، عثمـان بـن عّفـان، هسـتم  از  آِن خلیفـۀ پـس 

293/3]363/3[( این حدیث را آورده و آن را زشت و ناپذیرفتنی شمرده است.

یـخ بغـداد: 297/5( آن را از طریـق محّمـد بـن سـلیمان  همچنیـن خطیـب بغـدادی )تار

بـه  آسـمان  بـه  فرمـود: »چـون  کـه رسـول خدا؟ص؟  آورده  ابن عمـر  از  نافـع،  از  ابوعلـی شـطوی، 

معراج برده شـدم، به آسـمان چهارم رسـیدم و سـیبی در دامنم افتاد. آن را به دسـت خویش 

گفتم:›بـا  ی  کـه قهقهـه مـی زد. بـه و یـه ای از آن بیـرون آمـد  گرفتـم و شـکاف برداشـت و حور

گـردد.‹« کـه بـه شـهادت، کشـته  کـه از آِن کیسـتی!‹ گفـت:›از آِن عثمـان بـن عّفـان  مـن بگـو 

بغـداد؛  یـخ  تار در  بغـدادی  خطیـب  و  اسـت  سـاختگی  نیـز  طریـق  ایـن  از  روایـت  ایـن 

بـه سـبب  را  بطالنـش  اإلعتـدال ]570/3[(  )میـزان  و ذهبـی  ]329/1[(؛  )الموضوعـات  ابن جـوزی 

دانسـته اند. خـّزاز  ابوجعفـر  سـلیمان  بـن  محّمـد 

5. از جابــر، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »همانــا خداونــد اصحــاب 

گزیــده  مــرا بــر همــۀ جهانیــان برگزیــد، مگــر بــر پیامبــران و رســوالن. و از اصحابــم، چهــار تــن را 

نمــود: ابوبکــر و عمــر و عثمــان و علــی؛ و آنــان را بهتریــن اصحابــم قــرار داد؛ و همــۀ اصحــاب 

مــن نیکوینــد.«

ایـن حدیـث از برسـاخته های عبـداهلل بـن صالـح، حدیث نویـِس لیـث، اسـت. ذهبـی 

یـان عبـداهلل بـن صالـح برپـا  گویـد: »بـا ایـن خبـر، قیامـت بـه ز )میـزان اإلعتـدال: 47/2 ]442/2[( 
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گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث، باطـل و برسـاختۀ  کـه  گـزارش نمـوده  شـد.« نیـز همـو از ابوزرعـه 

کـه آن را بـه فریـب، در کتـاب عبداهلل بن صالح راه داده اسـت.« نسـائی  خالـد مصـری اسـت 

نیـز آن را سـاختگی دانسـته اسـت.

6. از عبـداهلل بـن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »چـون ابوبکـر در 

گشـت، خداوند بر باغ جاودان بهشـت جلوه نمود و فرمود:›به عّزت و بزرگی ام  آن شـب زاده 

کـه این نوزاد را دوسـت دارد.« سـوگند! هیـچ کـس را بـه تـو درون نسـازم، مگـر آن 

ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال: 119/1[ گویـد: »این حدیث، برسـاخته اسـت و عیب آن به سـبب 

یـخ بغـداد: 309/3( نیـز آن را بـا ذکـر  احمـد بـن عصمـۀ نیشـابوری اسـت.« خطیـب بغـدادی )تار

از  تـن  چندیـن  آن،  سـند  در  و  اسـت  باطـل  حدیـث،  »ایـن  اسـت:  گفتـه  و  آورده  سـند 

ناشناختگان راه دارند.«

7. از ابوهریـــره، بـــه نحـــو مرفـــوع )= از پیامبـــر( روایـــت شـــده اســـت: »همانـــا در آســـمان 

ـــرای دوســـتاران ابوبکـــر و عمـــر آمـــرزش  ـــد ب کـــه از خداون نزدیـــک، هشـــتاد هـــزار فرشـــته هســـتند 

ــر را  ــر و عمـ کـــه دشـــمنان ابوبکـ ــزار فرشـــته هســـتند  خواهنـــد. در آســـمان دوم هـــم هشـــتاد هـ

لعـــن نماینـــد.«

که خطیب  ی بصری است  این حدیث از برساخته های ابوسعید حسن بن علی عدو

ی به دروغ، به  گفته است: »این حدیث را عدو یخ بغداد: 383/7[ آن را با ذکر سند آورده و  ]تار

کامل بن طلحه بسته و آن  را عبدالّرّزاق بن منصور بندار، از ابوعبداهلل زاهد سمرقندی، از 

کامل  ی آن  را به  ابن لهیعه روایت نموده است. ابوعبداهلل زاهد فردی است ناشناخته و عدو

ابن لهیعه، به ثبت نرسیده  از  کامل فردی است ثقه. این حدیث  که  چسبانده؛ در حالی 

یانش  است.« سپس آن را با طریق دیگر یاد کرده و گفته است: »این سند صحیح است و راو

بزرگ تر  گناهی  حدیث،  این  برساختن  به  یدن  ورز وقاحت  با  ی  عدو و  هستند؛  ثقه   همه 

گشته است.« و زشت تر از ساختن و نسبت دادنش به ابن لهیعه مرتکب 
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دیلمـی ]الفـردوس بمأثـور الخطـاب: 136/3[ هـم ایـن حدیـث را بـا ذکـر سـند آورده و بـدان 

گشـته اسـت.« ذهبـی  کـه همـۀ صحابـه را دوسـت بـدارد، از نفـاق برکنـار  افـزوده اسـت: »هـر 

]میـزان اإلعتـدال: 508/1[ ایـن را نیـز سـاختگی شـمرده و ابن َحَجر )لسـان المیـزان: 107/4 ]125/4[( 

آن را بـه طریـق دیگـر، از انـس آورده و بـا ایـن سـند، باطـل دانسـته اسـت.

کـه  گفـت: »سـوگند بـه آن  کـه مـردی یهـودی نـزد ابوبکـر آمـد و  8 . از انـس روایـت شـده 

موسـی را برانگیخـت و بـا او بـه گونـه ای ویـژه سـخن گفـت، من تـو را هرآینه دوسـت می دارم.« 

ابوبکـر بـرای کوچـک شـمردن آن یهودی، سـرش را بلنـد نکرد؛ پس جبرئیل بـر پیامبر؟ص؟ فرود 

کـه بـه آن  گفـت: »ای محّمـد! همانـا خـدای واالی برتـر بـر تـو سـالم می دهـد و فرمایـد  آمـد و 

 یهـودی بگو:›هرآینـه خداونـد آتـش را از تـو دور نمـود.‹« سـپس پیامبـر آن یهـودی را فراخوانـد 

و او اسالم آوْرد.

گردانیـد؛ یکـی آن  در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »خداونـد دو حالـت را در آتـش از او وا

کـه زنجیـر در گردنـش نیفکننـد؛ زیـرا ابوبکر را دوسـت  کـه قیـد در گردنـش نیندازنـد و دیگـر آن 

گاه سـاخت.« داشـته اسـت. پـس پیامبـر؟ص؟ او را از ایـن آ

ی بصـری اسـت.  ایـن حدیـث از آفـت  ]و جعل[هـای حسـن بـن علـی ابوسـعید عـدو

ی  »ایـن حدیـث، سـاختگی اسـت. عـدو گویـد:  المصنوعـه: 151/1 ]292/1[(  لـئ 
ّ

)الل  سـیوطی 

و غالِم خلیل، حدیث ساز هستند و بصری فردی ناشناخته است.«

9. از بـراء، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »همانـا خداونـد در برتریـِن 

یختـه  ی آو بـا قـدرت و کـه  قـرار داده  یاقـوت سـفید  از  قّبـه ای  ابوبکـر  بـرای  جایگاه هـای واال 

و بادهـای رحمـت در آن نفـوذ می کننـد. ایـن قّبـه 4000 در دارد و هـرگاه ابوبکـر بـه خداونـد 

گـردد و او بـه خـدای؟زع؟ نظـر نمایـد.« گشـوده  اشـتیاق یابـد، یکـی از آن درهـا 

یخ  ایـن از برسـاخته های محّمـد بـن عبـداهلل ابوبکر اشـنانی اسـت. خطیب بغـدادی )تار
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کـه ایـن حدیث را با همانند چنین سـندی درآمیخته، از بی شـرمی  گویـد: »هـر  بغـداد: 441/5( 

و بی پروایـی در دروغ پـردازی چیـزی فرونگـذارده؛ و مـا از بی توفیقـی بـه خـدا پنـاه می جوییـم 

امـان  را در نظرمـان زیبـا جلـوه دهـد، در  کارهـای بدمـان  کـه شـیطان  ایـن  از  و می خواهیـم 

گفتـه اسـت:  کارسـاز و بـر آن توانـا اسـت.« همـو )همـان: 442/5(  کـه خداونـد ایـن را  باشـیم؛ 

»اشـنانی ناشـی گرانه حدیـث می سـاخت؛ البّتـه _ خداونـد داناتـر اسـت! _ سـندهای صحیح 

گفتارهـای بالخیـز  را بـا آن هـا ترکیـب می نمـود.« گونـه  را از برخـی کتاب هـا برمی گرفـت و ایـن 

گفتـه  ی )همـان: 445/9( ایـن حدیـث را از طریـق احمـد بـن عبـداهلل ذّراع آورده و  نیـز و

اسـت: »ایـن حدیـث، باطـل اسـت و نـزد مـن، ذّراع مسـؤول آن اسـت و او بـه دسـت خویـش، 

گزافه ها و  آن را سـاخته؛ و خـدا داناتـر اسـت!« ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]605/3[( این روایـت را از 

سـخنان ناهنجـار ابوبکـر اشـنانی دانسـته اسـت.

گشـت، ابوبکـر مهـار  کـه چـون رسـول خدا؟ص؟ از غـار بیـرون  گشـته  10. از انـس روایـت 

گرفـت. پـس پیامبـر؟ص؟ بـه چهـرۀ او نظـر نمـود و فرمـود: »ای ابوبکـر! آیـا تـو را مـژده  مرکبـش را 

ندهـم؟« گفـت: »آری؛ پـدر و مـادرم فدایـت باد!« فرمود: »همانـا در روز قیامت، خداوند برای 

گونۀ خاص.« گونۀ عام جلوه نماید و برای تو، به  آفریدگان به 

ایـن از سـاخته های محّمـد بـن عبـد ابوبکر تمیمی سـمرقندی اسـت. خطیـب بغدادی 

گویـد: »در آن چـه مـا یافته ایـم، ایـن حدیـث نـزد حدیث آشـنایان هیـچ  یـخ بغـداد: 388/2(  )تار

اصلـی نـدارد و سـند و متـن آن را محّمـد بـن عبـد سـاخته اسـت. او را حدیث هـای بسـیار 

ی و بی اعتبـاری  کردیـم، شـباهت دارد و همـۀ آن هـا بـر بدنهـادی و کـه بـا آن چـه یـاد  اسـت 

روایت هایـش داللـت نمایـد.«

همـو )همـان: 19/12( آن را از طریـق علـی بـن عبده آورده و باطل شـمرده اسـت. سـپس آن 

کـرده و گفتـه اسـت: »ایـن نیـز باطـل اسـت و مسـؤولیتش بـا ابوحامد بن  را از طریقـی دیگـر یـاد 

کـه ثقـه به شـمار نیاید.« حسـنویه اسـت 

302/5
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کـرده و یقیـن  ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 221/2 و 232 ]120/3 و 144[( نیـز از ایـن حدیـث یـاد 

گویـد: »ابن عـدّی )الکامـل فـی ضعفـاء الرجـال: 216/5( ایـن  ی  کـه سـاختگی اسـت. و یـده  ورز

»ایـن  گویـد:   )]222/3[  269/2 )همـان:  همـو  اسـت.«  دانسـته  باطـل  را  آن  و  آورده  را  حدیـث 

کـه در همیـن اثـر )336/3 ]477/4[( آمـده، یوسـف بـن احمـد  حدیـث، باطـل اسـت.« چنـان 
کـه ایـن حدیـث را بـه ابن خلیفـه چسـبانیده اسـت.1 مّتهـم اسـت 

کتـاب سـفر الّسـعاده ]211/2[، ایـن روایـت  ـِف القامـوس، در بخـش پایانـی 
ّ
فیروزآبـادی، مؤل

ابوبکـر و نیـز از دروغ هایـی  را از مشـهورترین حدیث هـای سـاختگی در بـاب فضیلت هـای 

 148/1 المصنوعـه:  لـئ 
ّ

)الل سـیوطی  اسـت.  روشـن  عقلـی  بداهـت  بـه  آن  بطـالن  کـه  شـمرده 

]286/1[( نیـز آن را از حدیث هـای سـاختگی دانسـته و طریق هایـش را باطـل شـمرده اسـت. 

همچـون  سـخنی  و  کـرده  یـاد  حدیـث  ایـن  از   )419/2 الخفـاء:  )کشـف  عجلونـی  همچنیـن 

آورده اسـت. فیروزآبـادی در پـی آن 

ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 64/2 ]79/2[( گویـد: »ایـن حدیـث طریق هایـی دارد کـه همگی 

ص63  المراتـب:  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  )أسـنی  حـوت  یـش  ابن درو اسـت.«  ضعیـف 

علـی قـاری آن را در الموضوعـات 
ّ

گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث، سـاختگی اسـت و مال ]ص121[( 

الکبرٰی ]ص106[ یاد نموده است.«

کـم )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 78/3 ]83/3[( در حدیثـی از جابـر بـن عبداهلل آورده  حا

تـو عطـا فرمـود.« یکـی از  بـه  کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »ای ابوبکـر! خداونـد رضـوان بـزرگ را 

ی گفـت: »ای رسـول خدا! رضوان بزرگ چیسـت؟« فرمـود: »خداوند در آخرت  اصحـاب بـه و

گونـۀ خـاص.« ذهبـی )تلخیـص  گونـۀ عـام جلـوه نمایـد و بـرای ابوبکـر، بـه  بـرای بندگانـش بـه 

گفتـه اسـت: »ایـن روایـت  المسـتدرک علـی الصحیحیـن ]83/3[( پـس از آوردن ایـن حدیـث، 

کثیـر بـن هشـام، از جعفـر بـن برقـان، از ابن سـوقه آورده   را تنهـا محّمـد بـن خالـد خّتلـی، از 

که یونس بن احمد آن را به ابوخلیفه چسبانیده است. )غ.( 1. در آن مأخذ آمده 
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ی آن را سـاخته اسـت.« همـو )میـزان اإلعتـدال ]534/3[( در شـرح حـال  و بـه گمـان مـن، خـود و

ی را دروغگو شـمرده اند. همو  گویـد: »ابن جـوزی )الموضوعـات ]304/1[( گفته اسـت:›و خّتلـی 

ی را  گونـۀ خـاص جلـوه نمایـد. ابن َمْنـده و کـه خداونـد بـرای ابوبکـر بـه  کثیـر روایـت نمـوده  از 

دارای حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی شـمرده اسـت.‹«

11. از ابوهریره، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »مرا به معراج، به آسـمان 

کـه دیـدم بـر آن چنیـن نوشـته اند:›محّمد رسـول خدا  بردنـد و از آسـمان برنگذشـتم، جـز ایـن 

است و ابوبکر صّدیق، خلیفۀ پس از من.‹«

ایــن از ســاخته های عبــداهلل بــن ابراهیــم غفــاری اســت. ذهبــی )میــزان اإلعتــدال ]609/3[( 

کــرده و باطــل شــمرده  آن را از طریــق خطیــب، از محّمــد بــن عبــداهلل هاللــی بصــری یــاد 

گفتــه اســت: »ایــن حدیــث باطــل اســت و  اســت. ســپس آن را بــا ســند دیگــر روایــت نمــوده و 

کیســت؛ زیــرا ایــن افــراد ثقــه هســتند.« آن گاه، آن را از طریــق غفــاری  کــه مایــۀ عیبــش  ندانــم 

ی محتمــل باشــد.« )لســان  ی مّتهــم بــه دروغ پــردازی اســت و ایــن از و گفتــه اســت: »و آورده و 

المیزان: 235/5 ]265/5[(

آورده  سـاختگی  حدیث هـای  شـمار  در  را  آن   ]296/1 المصنوعـه:  لـئ 
ّ

]الل سـیوطی   نیـز 

ید بن اسـلم روایت  گفته اسـت: »ابن عدّی آن را با سـندش از غفاری، از عبدالّرحمان بن ز و 

گویـد: »ایـن حدیـث صحیـح نیسـت؛ زیـرا غفـاری حدیـث می سـازد   کـرده اسـت.« سـپس 

و استاد روایتش نیز به باور همگان ضعیف است.«

از ابن حّبـان ]کتـاب  بـه نقـل  را  ایـن روایـت  الّتهذیـب: 138/5 ]121/5[(  ابن َحَجـر )تهذیـب 

کـه بـه  المجروحیـن: 37/2[ از طریـق عبـداهلل بـن عمـر، بـا ایـن عبـارت آورده اسـت: »در شـبی 

کـه نـام خویـش را بـر آن  گـذر نکـردم، مگـر آن  معـراج بـرده شـدم، از آسـمانی بـه آسـمان دیگـر 

ی گفته اسـت: »ابن حّبان این  نوشـته دیدم:›محّمـد رسـول خدا و ابوبکـْر صّدیـق.‹« سـپس و

خبـر را باطـل شـمرده و سـبب بطالنـش را عبـداهلل بـن ابراهیـم دانسـته اسـت.«

303/5
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12. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایت شـده اسـت: »همانا خـدای تعالی در هر 

که در اّمت من درون شـده اند، اّما  گروه را  شـب جمعه صدهزار َتن را از آتش برهاَند، مگر دو 

کـه در طبقـۀ ایشـان جای  از ایشـان نیسـتند و خداونـد آنـان را در زمـرۀ مرتکبـان گناهـان بـزرگ 

کسـانی هسـتند  کشـیده شـده اند، از آتـش نرهاَنـد؛ و آنـان  دارنـد و بـا بت پرسـتان بـه زنجیـر 

کینـه می ورزنـد و در اسـالم راه ندارنـد و یهـود ایـن اّمـت هسـتند.« سـپس  کـه بـه ابوبکـر و عمـر 

کـه لعنـت خداونـد بـر کینـه ورزان ابوبکـر و عمـر و عثمـان و علـی باد!« فرمـود: »هـال 

کر، غـــالِم متـــوّکل، اســـت. خطیـــب  ایـــن از برســـاخته های مســـّرة بـــن عبـــداهلل ابوشـــا

یـــخ بغـــداد: 272/13( آن را بـــا ذکـــر ســـند آورده و گفتـــه اســـت: »ایـــن حدیـــث، دروغیـــن   بغـــدادی )تار

یـــان یـــاد شـــده در ســـندش همگـــی ثقـــه و پیشـــوا هســـتند، مگـــر مســـّره  و ســـاختگی اســـت و راو

کـــه پـــس از گذشـــت  کـــه وی اّدعـــا نمـــوده  کـــه مســـؤولیت روایـــت بـــا خـــودش اســـت؛ افـــزون بـــر ایـــن 

کـــه ابوزرعـــه در  کـــه همـــگان برآننـــد   چهـــار ســـال از مـــرگ ابوزرعـــه، ایـــن را از وی شـــنیده؛ چـــرا 

ـــت نمـــوده  ـــه ســـال 268 از ابوزرعـــه در ری روای ـــث را ب ســـال 264 درگذشـــت و مســـّره ایـــن حدی

اســـت!« ذهبـــی )میـــزان اإلعتـــدال: 162/3 ]96/4[( نیـــز ایـــن روایـــت را از ســـاخته های مســـّره 

دانســـته اســـت.

کـه پیامبـر؟ص؟ دسـت بـر شـانه های ابوبکـر و عمـر نهـاد1 و فرمـود:  13. از انـس نقـل شـده 

»شـما دسـتیاران مـن در دنیـا و آخـرت هسـتید. َمَثـل مـن و شـما دو تـن در بهشـت چیـزی 

که در بهشـت پرواز می کند و من سـینۀ آن پرنده هسـتم و شـما دو  نیسـت جز َمَثل فرشـته ای 

بـال آن. مـن و شـما در بهشـت آزادانـه روانیم؛ من و شـما پـروردگار جهانیـان را دیدار می کنیم؛ 

گفتند: »آیا در بهشـت نیز  و من و شـما در مجلس های بهشـت می نشـینیم.« آن دو به پیامبر 

خوش گذرانـی  و  لهـو  و  مجلس هـا  هـم  بهشـت  در  »آری؛  فرمـود:  هسـت؟«  مجلس هایـی 

اسـت.« گفتنـد: »لهـو و خوش گذرانـی بهشـت چیسـت؟« فرمـود: »در بهشـت، نیسـتان هایی 

لـئ المصنوعـه: 307/1، »آخـی« آمـده، ولـی در کتـاب المجروحیـن، »اخذ« آمده. )غ.( ]که همین درسـت به نظر 
ّ

1. در الل
می رسـد و ترجمـه بـر همان پایه صـورت گرفت. )ن.([

304/5
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یـد تـازه اسـت. بادی از زیر سـاق عرش مـی وزد که آن  کـه بـار آن هـا مروار اسـت از یاقـوت سـرخ 

یدادهـای  کـه رو گوینـد و در آن نیسـتان ها مـی وزد و صدایـی از آن هـا بیـرون می آیـد  را طیبـه 

گذشته، از یاد بهشتیان می برد.« ]سخت[ دنیا و آن چه را در آن 

المجروحیـن:  ]کتـاب  ابن حّبـان  کـه  اسـت  کنـدی  یـد1  در بـن  زکرّیـا  سـاخته های  از  ایـن 

314/1[ آن را بـا ذکـر سـند آورده و سـاختگی خوانـده و زکرّیـا را مایـۀ بطالنـش شـمرده اسـت. 

کـرده  گـزارش   ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 348/1 ]72/2[( دو جملـه از ایـن روایـت را از ابن حّبـان 

ی را یاد نموده اسـت: »این دو جمله را احمد بن موسـی بن معدان در حّران، از  گفتۀ و و این 

که همۀ آن نسـخه سـاختگی  کرد  که برنوشـته ایم، برای ما روایت  ید در نسـخه ای  زکرّیا بن در

اسـت و ذکرش جایز نباشد.«

14. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هرآینـه خـدای تعالـی را 

کشـته  ی  که تا عثمان بن عّفان زنده باشـد، در نیام بماند و چون و شمشـیری اسـت در نیام 

گـردد، آن شمشـیر برکشـیده شـود و تـا روز قیامـت در نیـام فرونـرود.«

گفتـه  ایـن حدیـث را ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 148/5[ بـا ذکـر سـند آورده و 

اسـت: »ایـن روایـت، سـاختگی اسـت و مایـۀ بطـالن آن، عمـرو بـن فائـد باشـد و اسـتادش، 

)میـزان  ذهبـی   .)]316/1[  164/1 المصنوعـه:  لـئ 
ّ

)الل اسـت.«2  دروغگـو  نیـز  سـّیار،  بـن  موسـی 

گویـد: »زشـتی و ناپذیرفتـه بـودن ایـن حدیـث آشـکار اسـت.« اإلعتـدال: 299/2 ]283/3[( نیـز 

15. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »جبرئیـل بـر مـن فـرود آمد، 

کـه قلمـی از طـالی نـاب با خود داشـت؛ و گفت:›همانا خدای واالی برتر بر تو سـالم  حـال آن 

یـة بـن ابی سـفیان  دهـد و فرمایـد:“ای محبـوب مـن! ایـن قلـم را از فـراز عـرش خویـش بـه معاو

کـه بـا ایـن قلـم، آیـة الکرسـی را بـا خـّط  ی برسـان و او را فرمـان ده  هدیـه داده ام؛ پـس آن را بـه و

لئ المصنوعه چنین است؛ اّما در مأخذهای دیگر، »دوید« آمده است. )غ.(
ّ

1. در الل

که ما درستش را آوردیم. بدان مأخذ بنگرید. لئ المصنوعه، اشتباهی بزرگ هنگام نقل این عبارت رخ داده 
ّ

2. در الل
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ی به شـمار هر  خویـش بنویسـد و ِاعـراب گـذاَرد و نقطه گـذاری کنـد و به تو بسـپارد. من برای و

بنویسـم.”‹«  پـاداش  نمایـد،  قرائـت  قیامـت  روز  تـا  لحظـه  ایـن  از  را  الکرسـی  آیـة  کـه  کـس 

یه[ را نزد من بیاوَرد؟« ابوبکر صّدیق  کسـی ابوعبدالّرحمان ]معاو رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »چه 

ی سـالم دادنـد.  گرفـت و هـر دو نـزد پیامبـر؟ص؟ آمدنـد و بـر و ی را  برخاسـت و رفـت و دسـت و

یـه فرمـود: »ای ابوعبدالّرحمـان؛ نزدیـک مـن آی! ای  او نیـز سالمشـان را پاسـخ داد و بـه معاو

ی بـه رسـول خدا؟ص؟ نزدیـک شـد و پیامبـر آن قلـم را بـه  ابوعبدالّرحمـان؛ نزدیـک مـن آی!« و

کـه پـروردگارت از فـراز عـرش بـه تـو هدیـه  یـه! ایـن، قلمـی اسـت  ی سـپرد و فرمـود: »ای معاو و

نمـوده تـا بـا خـّط خویـش، آیـة الکرسـی را بنویسـی و اعـراب بگـذاری و نقطه گـذاری کنـی و به 

مـن بسـپاری. پـس خـدای را بـه پـاس آن چـه بـه تـو عطا فرمود، سـتایش و سـپاس به جـای آور؛ 

کتابتـت تـا روز قیامـت، آیـة الکرسـی را قرائـت نمایـد، بـرای تـو  کـه از لحظـۀ  کـه بـه شـمار هـر 

گوشـش نهـاد.  گرفـت و آن را بـاالی  یـه آن قلـم را از دسـت پیامبـر؟ص؟  پـاداش بنویسـد.« معاو

یه  ی رسـاندم.« معاو گاهی که مـن آن را به و رسـول خدا؟ص؟ سـه بـار فرمـود: »بارخدایـا! همانـا آ

ی عطـا فرمـود،  کـه بـه و کرامـت  در برابـر پیامبـر؟ص؟ زانـو زد و پیوسـته خداونـد را بـه پـاس ایـن 

کـه صفحـه ای و دواتـی آوْرد و آن قلـم را برگرفـت و آیـة الکرسـی را بـه  گفـت تـا آن گاه  سـتایش 

گـذارد و بـر پیامبر؟ص؟ عرضه داشـت. رسـول خدا؟ص؟ فرمود:  نیکوتریـن خـط نوشـت و ِاعـراب 

کتابتـت تـا روز قیامـت،  کـه از لحظـۀ  کـس  یـه! همانـا خداونـد بـرای تـو بـه شـمار هـر  »ای معاو

آیة الکرسی را قرائت نماید، پاداش نوشته است.«

ناشـــناخته اند.  یانـــش  راو ایـــن حدیـــث، ســـاختگی اســـت و بیشـــینۀ  کـــه  گفته انـــد 

کـــه در میـــزان اإلعتـــدال  ـــی دانســـته، چنـــان  ـــن یحیـــی حّنائ ابن جـــوزی آن را برســـاختۀ حســـین ب

ـــن  ـــد ب ـــاختۀ احم ـــه س ک ـــا  گوی ـــمرده،  ـــل ش ـــز آن را باط ـــی نی ـــت. ذهب ـــده اس )257/1 ]550/1[( آم

کـــه در میـــزان اإلعتـــدال )52/1 ]111/1[( آمـــده اســـت. ابن َحَجـــر  عبـــداهلل ایلـــی اســـت؛ چنـــان 

کـــه تنهـــا احمـــد ایلـــی ســـازندۀ ایـــن حدیـــث اســـت. نّقـــاش  )لســـان المیـــزان ]215/1[( بـــر آن اســـت 
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گفتـــه اســـت: »بی تردیـــد، حدیثـــی  کوتاه تـــر آورده و  در الموضوعـــات، ایـــن روایـــت را بـــا لفظـــی 

ــان  ــه: 216/1 ]415/1[؛ لسـ ــئ المصنوعـ لـ
ّ

ــت.« )الل ــین اسـ ــا حسـ ــد یـ ــاختۀ احمـ ــاختگی و برسـ سـ

المیزان: 285/1 ]311/1[(

کتابـت، بـا جبرئیـل  یـه بـه  کـه رسـول خدا؟ص؟ بـرای برگزیـدن معاو 16. از جابـر نقـل شـده 

کـه همانـا امیـن اسـت.« کتابـت بگیـر؛  گفـت: »او را بـه  مشـورت نمـود و جبرئیـل 

یـخ مدینـة دمشـق ]403/24[( ایـن روایـت را بـا سـند خویـش از طریـق سـری  کر )تار ابن عسـا

یـاد لؤلـؤی _  بـن عاصـم ابوعاصـم همدانـی _ یکـی از دروغگویـان حدیث سـاز _ و حسـن بـن ز

آن حدیث سـاز دروغگـو _ و نیـز قاسـم بـن بهـرام _ ]ایـن نـام[ بیـن ثقـه و دروغگـو مشـترک اسـت 

 _ آورده اسـت. نیـز ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 354/5 ]376/5[( ایـن حدیـث را باطـل شـمرده 

که در فّن  که با آن مقام واال و با آن  کر جای شـگفتی اسـت  گفته اسـت: »از حافظ ابن عسـا و 

یسـتند،  ی می ز کـه روزگاری پیش تـر از و کسـانی  حدیـث، از هـم روزگاران خویـش و حتـی از 

یخش آورده و وضع  گاه تـر بـوده چگونـه ایـن حدیـث و احادیثی از این دسـت را در کتـاب تار آ

آن را روشـن ننمـوده و هیـچ اشـارۀ آشـکار یـا پنهانـی بـه هیـچ یـک از این هـا نکـرده اسـت! و در 

چنیـن رفتـاری جـای تأّمـل اسـت؛ و خدا داناتر اسـت!«

ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 95/3 ]630/3[( ایـن روایـت را از امیرالمؤمنیـن، بـه طـور مرفـوع، 

 از طریـق اصـرم بـن حوشـب، آن دروغگـوی حدیث سـاز پلیـد، آورده و از حدیث هـای زشـت 

و ناپذیرفتنی محّمد بن عبدالمجید شمرده است.

یـه را  17. از عبـادة بـن صامـت نقـل شـده کـه خداونـد بـه پیامبـر؟ص؟ وحـی فرمـود تـا معاو

ید. ی امین است و می توان به او اعتماد ورز که و گیرد؛ چرا  کتابت  به 

یـادی، از احمد بن عبدالّرحمان  ایـن را طبرانـی در المعجـم األوسـط، از محّمـد بن معاویۀ ز

کـه در بیـت المقـدس سـکنا داشـته، آورده   حّرانـی، از محّمـد بـن زهیـر سـلمی، از ابومحّمـد 

گفته است: »محّمد بن معاویه دروغگو است و استاد روایتش قابل اعتماد نیست. سلمی  و 
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که همگی باطل هسـتند.  و اسـتاد او نیز ناشـناخته اند.« این حدیث طریق های دیگر نیز دارد 

لئ المصنوعه: 218/1 ]420/1[(
ّ

)الل

گفتـه اسـت: »ایـن خبـر  آورده و  را  ایـن روایـت  ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 59/3 ]551/3[( 

باطـل اسـت و شـاید محّمـد بـن زهیـر سـلمی آن را بـه دروغ سـاخته باشـد و متنـش چنیـن 

گیـر؛ زیـرا او امیـن و قابـل  کتابـت  یـه را بـه  اسـت: ]خداونـد بـه پیامبـرش وحـی فرمود:›معاو

اعتمـاد اسـت.‹[1« همـو )همـان ]116/1[( در بـارۀ احمـد حّرانی گفته اسـت: »ابوعروبه گوید که 

کـرد.« ی اعتمـاد نتـوان  بـه دیانـت و

امینـی گویـد: چگونـه ممکـن اسـت کـه ایـن روایـت از عبـادة بـن صامت صحیح باشـد، 

یـه بـددل ]و بدبیـن[ کرد و معاویه به عثمـان در مدینه  حـال آن کـه خـود او مـردم شـام را بـه معاو

نوشـت: »عباده، میانۀ مرا با شـام و مردمش به هم زده؛ پس یا وی را به سـوی خویش بازگردان 

و یـا مـن، او و شـام را وامی گـذارم ]کـه هـر چـه خواسـت، بکنـد[!« عثمـان در پاسـخ وی نوشـت: 

یـه او را بـه مدینـه  گردانـی!« سـپس معاو »عبـاده را روان سـاز تـا بـه خانـه اش در مدینـه بـازش 

فرسـتاد و عبـاده در سـرا]ی خالفـت[ بـر عثمـان درآمـد، حـال آن کـه در آن جا، کسـی جز مردی 

کـرده بودنـد، نبـود. عثمـان از  کـه پیشـگامان را بسـیار درک  از پیشـگامان مسـلمانی یـا تابعیـن 

گوشۀ سرای نشسته یافت. بدو روی  که او را در  گاه  درآمدنش به آن جا باخبر نگشت، جز آن 

 نمـود و گفـت:›ای عبـاده! تـو را بـا مـا چـه کار اسـت؟‹ سـپس عبـاده در میـان مـردم برخاسـت 

کارگزار  که فرمود:›هرآینه به زودی مردانی  گفت: »همانا از ابوالقاسـم رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم  و 

کـه آن چـه را منکـر می دانیـد، برایتـان معـروف  شـمارند و آن چـه را معـروف  شـما خواهنـد شـد 

که خدای را سـرپیچیده، فرمان نباید ُبرد؛  می دانید، بر شـما زشـت می شـمارند. پس از کسـی 

و از راه پروردگارتـان گمـراه نگردیـد!‹ پـس سـوگند بـه کسـی کـه جان عباده به دسـت او اسـت! 

یخ مدینة دمشق:  معاویه در زمرۀ همانان است.« آن گاه، عثمان در پاسخ وی هیچ نگفت. )تار

311/7 و 312 ]197/26 و 198[(

کتاب افتاده و ما آن را از اصل مأخذ افزودیم. )غ.( ب آمده، در هر دو چاپ 
ّ

1. آن چه در قال

306/5
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18. از ابوهریره، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شده است: »افراد امین نزد خداوند، 

یه.« سـه تن هسـتند: من و جبرئیل و معاو

خطیب و  نسائی و ابن حّبان ]کتاب المجروحین: 146/1[ این حدیث را باطل و ساختگی 

یخ بغداد: 8/12( مسؤولیتش را بر عهدۀ علی بردانی دانسته  دانسته اند. خطیب بغدادی )تار

کم  حا است.  شمرده  باطل  جنبه  هر  از  را  آن   ]192/1 الّرجال:  ضعفاء  فی  ]الکامل  ابن عدّی  و 

گروهی از دروغگویان و حدیث سازان در آن راه دارند. که  طریق های آن را باطل دانسته 

لئ المصنوعه: 217/1 ]417/1[�
ّ

بنگرید به: الل

ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 233/1 ]142/3[( ایـن حدیـث را دروغ شـمرده و در ضمـن شـرح 

کـرده و دروغـش دانسـته اسـت. ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه:  حـال حسـن بـن عثمـان، از آن یـاد 

گفتـه  کـرده و  120/8 ]128/8[( ایـن حدیـث را از طریـق ابوهریـره و انـس و واثلـة بـن اسـقع یـاد 

اسـت: »ایـن حدیـث از هیـچ یـک از طریق هایـش صحیـح نیسـت.« در لسـان المیـزان )220/2 

یقیـن  و  آورده  را  )الموضوعـات ]17/2[( حدیـث نخسـت1  »ابن جـوزی  آمـده اسـت:   )]274/2[

کـه سـاختۀ حسـن بـن عثمـان اسـت. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 345/2[  یـده  ورز

گوید:›نـزد مـن، حسـن حدیث سـاز بـود و حدیث مـردم را می دزدید. از عبـدان اهوازی در بارۀ 

گفـت:“او دروغگـو اسـت.” ابوعلـی نیشـابوری هـم او را دروغگـو و حدیـث دزد  ی پرسـیدم.  و

کـه ابن جـوزی ایـن حدیـث را از  هـب )366/2 ]234/4[( آمـده 
ّ

دانسـته اسـت.‹« در شـذرات الذ

سـاخته های ابوعیسـی احمـد خّشـاب شـمرده اسـت.

یدنــد و ســاحت قــدس  گویــد: بــا ایــن ســخنان رســوا، شــرف اســالم را پــرده در امینــی 

یــه ســومین آن هــا باشــد، چــه  کــه معاو رســول خدا را آلودنــد؛ پــس دیگــر بــرای آن دو امینــی 

بهایی ماَند؟

از  ابی سـفیان،  بـن  یـة  معاو بـن  یزیـد  نـوادۀ  عمـر،  بـن  یزیـد  بـن  یـة  معاو بـن  یـاد  ز از   .19

کرده است. )غ.( که آن را نیز حسن بن عثمان روایت  1. حدیث نخست، روایتی پیش از خبر مورد بحث است 
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عبدالّرحمـان بـن حسـام، از مـردی اهـل حـوران، از مـردی دیگـر نقـل شـده اسـت: »ده َتـن از 

نـزد پیامبـر؟ص؟ رفتنـد و چـون رسـول خدا؟ص؟ نمـاز صبـح را  گردآمـده، بامـدادان  بنی هاشـم 

کاری بـا تـو  گفتنـد:›ای رسـول خدا! بامـدادان نـزد تـو آمده ایـم تـا در بـارۀ  بـه جـای آوْرد، بـه او 

گوییم. خداوند بدین رسـالت تفّضل فرمود و تو را با آن، شـرافت بخشـید و ما را نیز به  سـخن 

یـة بـن ابی سـفیان اسـت کـه وحـی را کتابـت می کند  شـرافت تـو، شـرف عطـا فرمـود. ایـن معاو

کار سـزاوارتر اسـت.‹ فرمـود:›آری؛ درسـت  کسـی دیگـر از خاندانـت بـرای ایـن  و بـه بـاور مـا، 

گیریـد!‹ وحـی در فاصلـۀ هـر چهـار روز، از سـوی خداونـد بـر  ی را در نظـر  کسـی جـز و اسـت. 

یـد و فـرود نیامـد. روز چهلـم جبرئیـل  محّمـد فـرود می آمـد؛ اّمـا جبرئیـل چهـل روز درنـگ ورز

کـه در آن نوشـته شـده بـود:›ای محّمـد! تـو را نرسـد که کسـی را تغییر دهی  نامـه ای نـازل نمـود 

کـه  گـذار؛  کارش باقـی  کتابـت وحـی خویـش برگزیـده اسـت. پـس او را در  کـه خداونـد بـرای 

کارش باقـی نهـاد.« فـردی امیـن اسـت!‹ پیامبـر نیـز او را در 

گفتـه اسـت: »ایـن  یـخ مدینـة دمشـق ]304/34[( ایـن را بـا ذکـر سـند آورده و  کر )تار ابن عسـا

ی ناشـناخته در سـندش راه دارنـد.« ابن َحَجـر  خبـر زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت و چندیـن راو

کـه  گویـد: »بـه بـاور مـن، ایـن از جملـۀ حدیث هایـی اسـت  )لسـان المیـزان: 411/3 ]501/3[( نیـز 

کـه سـازندۀ آن، ایمانـش نیـز  بطالنشـان یقینـی اسـت. پـس بـه خـدا سـوگند! هرآینـه بیـم دارم 

معیـوب باشـد!«

امینـی گویـد: بـه ایـن رسـوایی کسـی زبـان نگشـاید، مگر آن که خدا و رسـولش را به اسـتهزا 

 گیـرد؛ همانـان کـه آیـات خداونـد را بـه ریشـخند گرفتـه، دیـن وی را سـخره ورزیدنـد و بـا نبـّوت

بـا  بـه سـاحت قدسـی رسـول خدا  ایـن هجـوم ورزان  از  نادان تـر  برخـورد کردنـد.  نادانـی  از سـر   

سـاختن ایـن سـخنان سسـت و رسـوا و نسـبت دادنـش بـه آن حضـرت؟ص؟ ، آن حافظی اسـت 

 کـه در سـند ایـن حدیـث چـون و چـرا می کنـد و آن را بـه سـبب وجـود راویـان ناشـناخته، زشـت 

و ناپذیرفتنـی می شـمارد؛ غافـل از آن کـه وظیفـۀ محـّدث آن اسـت کـه پیـش از جسـت و جـو در 

سند حدیث، در متن آن بنگرد. پس سخن همان است که ابن َحَجر گفت.
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20. از یزیـد بـن محّمـد َمـْرَوزی، از پـدرش، از جـّدش، از امیرالمؤمنیـن علـی؟ضر؟ خبـری 

درآمـد.  یـه  معاو کـه  بـودم  نشسـته  رسـول خدا؟ص؟  »نـزد  اسـت:  آمـده  آن  در  کـه  شـده  نقـل 

یه سـپرد. در درون خویش هیچ احسـاس  گرفت و به معاو رسـول خدا؟ص؟ قلم را از دسـت من 

کار فرمـان داده اسـت.« کـه خداونـد او را بدیـن  ناراحتـی نکـردم؛ زیـرا دانسـتم 

ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 20/6 ]24/6[( ایـن حدیـث را از سـاخته های مسـّرة بـن عبـداهلل 

گفتـه اسـت: »ایـن متـن، باطـل و سـندش سـاختگی اسـت.« خـادم دانسـته و 

یـخ بغـداد: 272/13( ایـن حدیـث را در بـاب مناقـب، بـا ذکـر سـند  خطیـب بغـدادی )تار

یـان سـندش، جـز  گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث، دروغ و سـاختگی اسـت و راو روایـت نمـوده و 

مسّرۀ خادم، ثقه هستند و مسؤولیت آن بر عهدۀ او است.«

21. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »امین هـا هفـت هسـتند: 

یـه.« لـوح و قلـم و اسـرافیل و میکائیـل و جبرئیـل و محّمـد و معاو

ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 321/1 ]12/2[( ایـن حدیـث را از داوود بـن عّفـان _ آن حدیث سـاز 

کـرده اسـت. داوود همـان کسـی اسـت کـه نسـخه ای سـاختگی از انـس روایت  _ ، از انـس یـاد 

نمـوده اسـت. به زنجیـرۀ دروغگویـان بنگرید.

گفتـه  و  آورده  ابن عّبـاس  روایـت  از  را  آن  نیـز  الّنهایـه: 120/8 ]129/8[(  و  )البدایـة  ابن َکثیـر 

اسـت.« و سـندش ضعیف تـر  مردودتـر  و  بسـیار زشـت تر  پیشـین  روایـات  از  »ایـن  اسـت: 

کنـد و عـرق  کـه هماننـد چنیـن سـخنان رسـوایی را روایـت  گویـد: وای بـر گروهـی  امینـی 

یـۀ  معاو کـه  نیسـت  مسـلمانان  و  اسـالم  ننـگ  مایـۀ  آیـا  ننشـیند!  پیشـانی اش  بـر  شـرم 

گیرد؟ خیانت پیشه، در امانت داری، همتای پیامبر و امین های معصوم خداوند قرار 

 22. از واثلـه، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »همانـا خداونـد، جبرئیـل 

یـه را بـه سـبب  کـه معاو یـه را بـر وحـی خویـش امیـن شـمرد و چیـزی نمانـده بـود  و مـن و معاو
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گناهـان  کالم پـروردگارم، بـه پیامبـری برگزینـد. خداونـد  دانـش بسـیار و امیـن شـمردنش بـر 

ی آموزد و او را هدایتگر  کتابش را به و یه را بیامرزد و او را از حساب قیامت برکنار دارد و  معاو

و هدایت  یافتـه سـازد و دیگـران را بـه سـبب او هدایـت نمایـد!«

کم  یخ مدینة دمشـق: 6/25[ از مردی روایت نموده اسـت. حا کر ]مختصر تار این را ابن عسـا

گویـد: »از احمـد بـن عمیـر دمشـقی که دانای حدیث شـام بـود، در بارۀ این حدیث پرسـیدم؛ 

کـه  ی آن را سـخت زشـت و ناپذیرفتنـی شـمرد. عبـداهلل بـن جابـر ابومحّمـد طرسوسـی بـّزار  و

ی را مردود شـمرده اسـت _ نیز آن  کـم حدیث و حدیثـش بی اعتبـار بـوده _ در جـای دیگـر1، حا

را روایـت نموده اسـت.«

یـان بدنهـاد خواسـته اند تـا از مقـام نبـّوت بکاهنـد، نه  گویـد: بـه بـاور مـن، ایـن راو امینـی 

یـه را بیفزاینـد؛ زیـرا می دانیـم که فاصله ای بسـیار اسـت میان مقـام نبّوت که  آن کـه رتبـۀ معاو

کـه بـر ویرانه هـای مسـند خالفـت چمباتمه زده  مسـلمانان بـدان معتقدنـد و جایـگاه ایـن فـرد 

ی را شایسـتۀ ایـن مقام واال نموده، چیسـت؟  کـه آن چـه و گـروه می پرسـیم  اسـت. پـس، از آن 

ک او اسـت؛ همـان شـجرۀ ملعونـه در قـرآن و بـر زبـان پیامبـر خـدا؟ آیـا  یشـۀ خانوادگـی پـا آیـا ر

کفـر تـا چنـد مـاه پیـش از وفـات  شـاخۀ ستم پیشـه و بیدادگـر آن اسـت؟ آیـا پایـداری اش بـر 

ی  کـه فرمانبـری اش بـر و پیامبـر؟ص؟ اسـت؟ آیـا جنگیـدن او بـا خلیفـۀ زمـان خویـش اسـت 

 واجـب بـوده و اهـل حـّل و عقـد بـا او بیعـت نمـوده و مسـلمانان خالفتـش را برگزیـده بودنـد 

یختنـش حـرام اسـت،  بـر زمیـن  کـه ر ی آن خلیفـه شمشـیر کشـید و خون هایـی را  یـارو ی رو و و

کـه بـر حکومـت چیرگـی یافـت، همچون  یخـت؟ آیـا آفت هـا و شـرهای او در روزگاری اسـت  ر

بـن حمـق خزاعـی  یارانـش، و قتـل عمـرو  بـن عـدی و  ک ماننـد حجـر  پـا  کشـتن بی گناهـان 

گروهی  گفتنش بر امیرالمؤمنین و حسـن و حسـین و  کسـان؛ و لعنت  گونه  و بسـیاری از این 

گفتن از اهل بیت پیامبر  الن هوا و هوس بر  بد 
ّ

از مؤمناِن برگزیده، در قنوتش؛ و واداشـتن دال

که در شـمارۀ  1. تاریخ مدینة دمشـق )322/7 ]235/27[(. ]البّته این عبارت در بارۀ حدیث امین های سـه گانه اسـت 
18 یاد شـد.[
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کننـدۀ مقـام ایشـان و جعـل نمـودن حدیث هـای سـتایش آمیز  و سـاختن روایـات بی اعتبـار 

یـاد« ]بـه خـود، در نسـب[ بـه رغـم حدیث پذیرفته شـدۀ همۀ  در بـارۀ امویـان؛ و پیونـد دادِن »ز

گرفتـن  کـه »فرزنـد بـه بسـتر پـدر می پیونـدد و فاجـر را نصیـب، سـنگ اسـت.«؛ و بیعـت  اّمـت 

خون هـا؛  و  جان هـا  بـر  سـاختنش  چیـره  و  میخـواره،  خیانت پیشـۀ  بی شـرم  آن  یزیـد،   بـرای 

یـخ را سـیاه نمـود تـا  کـه صفحـۀ تار کارهـای ناحـق و هماننـد آن هـا  یدنـش بـر ایـن  و دوام ورز

گشـت و مـرگ او را درربـود؟ کـه جـام سـتمش لبریـز  آن گاه 

کـه او حّتـی یـک آیـه از قـرآن را بـه خوبـی  کار؟ حـال آن  یـه را بـا دانـش و قـرآن چـه  معاو

کـه ایمـان آورده ایـد! خـدای را فرمان  نشناسـد، همچـون ایـن گفتـۀ خـدای سـبحان را: »ای کسـانی 

بریـد و پیامبـر و اولی االمـر از میـان خودتـان را.« ]نسـاء/59[ آیـا امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بـر پایـۀ هر یک 

از دو تفسـیر ]شـیعه و سـّنی از معنـای اولی االمـر[ در شـمار ُاولـی األمـر جـای نداشـت؟ و نیـز 

کـه  خ اسـت  کـه مؤمنـی را بـه عمـد بکشـد، سـزای او دوز »و هـر  گفتـۀ خـدای تعالـی:  همچـون ایـن 

کـه مـردان و زنان مؤمن  جاودانـه در آن باشـد.« ]نسـاء/93[ و همچنیـن ایـن سـخن خداونـد: »و آنـان 

کـرده باشـند، ]بـا تهمـت[ می آزارنـد، هرآینـه بـار بهتـان و تهمت و گناهی آشـکار  گناهـی  کـه بـدی و  را بـی آن 

ی در آن بـود، از بالهـای بـزرگ، را  کـه زشـتی آن چـه و را برداشـته اند.« ]احـزاب/58[ و دیگـر آیاتـی 

کـه حّتـی بـه یـک آیـه از آن عمـل  ی بـر قـرآن امیـن شـمرده شـود، حـال آن  آشـکار می کنـد. آیـا و

کـه از حـدود خداونـد درگـذرد، به راسـتی بـه خـود  نکـرده و حـدودش را پـاس نداشـته اسـت؟ »و هـر 

کنـد و از حـدود او درگـذرد، وی را  کـه خداونـد و پیامبـرش را نافرمانـی  کـرده اسـت.« ]طـالق/1[ »و هـر  سـتم 

که جاودانه در آن باشد و او را عذابی است خوارکننده.« ]نساء/14[ به آتشی درآوَرد 

ی را بـه دشـمنی بـا  کـه او را تـا آسـتانۀ پیامبـر شـدن پیـش بـرده، و آیـا دانـش بسـیارش 

ک فراخواْنـد؛ و نیـز بـه آن آفت ها و شـرارت های رسـوا و آن زشـتی های بزرگ و آشـکار  عتـرت پـا

کشـتار  کـرده اسـت آن  یـخ بـرای مـا ثبـت  ی و آن رو سـیاهان در یـاد دارد؟ تار یـخ از و کـه تار

ی از شـیعیان امیرالمؤمنیـن را در کوفـه، بـه صـورت ویـژه، و در همـه جـای مملکت،  گیـر  و فرا
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کـه زندگـی شـیعیان خانـدان پیامبـر را تیـره سـاخته بـود،  بـه صـورت عـام! و اّمـا در بـارۀ آزاری 

یه را با همـۀ عیب های پیـدا و پنهانش  هـر چـه خواهـی بگـو بـدون هیـچ منعـی! بـه زودی معاو

کـه شایسـته اسـت، خواهیـم نمایانـد. چنـان 

کـس  یـه بـه سـبب آن، سـومین  کـه معاو یـان در بـارۀ امانتـی می پرسـیم  آن گاه، از ایـن راو

کـس در ردۀ پیامبـر؟ص؟ و امین هـای پنجگانـۀ  یـا هفتمیـن  و  در ردۀ پیامبـر و جبرئیـل شـد 

ی با  کـه و خداونـد در روایـت بیسـت و یکـم گشـت! آیـا امانـت داری اش بـر کتـاب خدا اسـت 

کـه او بـدان عمـل ننمـود؟ آیا بر خون ها اسـت  آن بـه مخالفـت برخاسـت؟ آیـا بـر سـّنت اسـت 

ک اسـت که او بدان ها سـخت گرفت و سـتم  یخـت؟ آیا بر عترت پا ی آن هـا را بـر زمیـن ر کـه و

ی آن را به اضطراب کشـانید؟ آیا بر راسـتگویی اسـت  کـه و یـد؟ آیـا بـر امنّیـت اّمـت اسـت  ورز

ی بـدان تشـویق می نمـود؟ آیـا بـر  کـه و کـه او از آن بسـیار دور بـود؟ آیـا بـر پرهیـز از دروغ اسـت 

ی آن را تبـاه نمود؟ آیا  کـه او بنـد از بندشـان گسسـت؟ آیـا بر اسـالم اسـت کـه و مؤمنـان اسـت 

ی حرمـت آن ها را با  کـه او آن هـا را دگرگـون سـاخت؟ آیا بر منبرها اسـت که و بـر احـکام اسـت 

لعـن اولیـای مقـّرب خداونـد بـر آن منبرهـا، شکسـت؟ آیـا ... ؟ آیـا ... ؟ آیا ... ؟

یان  کـه راو یـه در آسـتانۀ پیامبـری بود، چنان  آیـا بـا ایـن رسـوایی ها و هماننـد آن هـا، معاو

کـه کسـی چـون این مرد، بـار آن را بر دوش کشـد! بدنهـاد سـاخته اند؟ زهـی بـر ایـن نبـّوت 
قِد خم، ریش سفیـد، اشک دمـادم، یحیی!

گر عشق نبازی، چه شود؟1 تو به این حالت ا

کـه در حـّق ابن حّبـان بـه  چـه فاصلـۀ بسـیاری اسـت میـان ایـن روایـت و آن اعتـراض 

ی را بـه همیـن دلیـل،  گفتـه اش نمودنـد: »نبـّوت بـه علـم اسـت و عمـل«! آنـان و سـبب ایـن 

ی فرمـان قتـل او را داد. )تذکـرة الُحّفـاظ:  کافـر خواندنـد و طـرد نمودنـد و بـه خلیفـه نوشـتند تـا و

کـه نبـّوت، موهبتـی اسـت از جانـب خـدای تعالـی  137/3 ]922/3[( ایـن بـدان سـبب اسـت 

گونۀ پارسی آورده است. )م.( ف این بیت را به همین 
ّ
1. جناب مؤل
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بـرای هـر یـک از بندگانـش کـه برگزینـد؛ و خداوند می داند که رسـالتش را کجا قرار دهد و بشـر 

کـه در علـم و عمـل بـه جایگاهی بس  را بـرای دسـتیابی بـدان هیـچ تدبیـری نباشـد، هـر چنـد 

واال برسد.

یـان بدنهـاد آرای خویـش را بـر همـان »حدیث برنج« همسـاز نموده، از آن تجاوز  کاش راو

یـه نمی بخشـیدند! همـان حدیـث بـرای شـناخت  کسـی چـون معاو نمی کردنـد و نبـّوت را بـه 

گـر برنـج حیـوان بـود، آدم می بـود؛  کنـد؛ و آن، چنیـن اسـت: »ا کفایـت   نبـّوت و فضیلـت آن 

گـر پیامبری  گـر مـردی صالـح بود، پیامبـری می بود؛ و ا گـر آدم بـود، مـردی صالـح می بـود؛ و ا و ا
گـر رسـول بود، مـن می بودم.«1 بـود، رسـول می بـود؛ و ا

سـند  جنبـۀ  از  روایت هـا،  ایـن  دروغ شـماری  در  حافظـان  کـه  اسـت  آن  شـگفت 

کـه متن هـای آن هـا بـر سـاختگی بودنشـان بیش تـر داللـت می کنـد! اّمـا  درنگذشـته اند؛ بـا آن 

کـه آن  گـردد، بـا ایـن  یـه بـا ایـن ویژگی هـا شـناخته  کـه کسـی چـون معاو ایشـان را مهـم نیسـت 

کـه بـه اندکی از آن ها اشـاره نمودیـم. آری؛ این رفتاری  ـی بـا آن در تضـاد اسـت 
ّ
همـه قواعـد کل

است زشت بر شیوۀ پیشینیان!

23. از ابن عّبـاس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »جبرئیـل بـا گلیمی 

کنون بر  کـه بـر خویـش پیچیـده بـود، بـر مـن فـرود آمـد. گفتـم:›ای جبرئیل! تـو با ایـن پوشـش تا

مـن فـرود نیامـده بـودی!‹ گفت:›هرآینـه خـدای تعالـی بـه فرشـتگان فرمـان داده تا در آسـمان 

ُکَند.‹« کـه ابوبکـر در زمیـن  گلیـم بـر خـود پیچنـد، چنان 

عبـداهلل  بـن  محّمـد  طریـق  از   )442/5 بغـداد:  یـخ  )تار بغـدادی  خطیـب  را  حدیـث  ایـن 

گفتـه  اشـنانی، آن دروغگـوی حدیث سـاز، از حنبـل بـن اسـحاق، از وکیـع، روایـت نمـوده و 

کـه حنبـل از وکیـع  کـه نمی دانـد  اسـت: »چـه بسـیار دور اسـت اشـنانی از توفیـق! می بینـی 

روایـت ننمـوده و نیـز هرگـز او را درک نکـرده اسـت. تردیـد ندارم که این مـرد از فّن حدیث هیچ 

1. صغانی این حدیث را ساختگی دانسته است. بنگرید به: کشف الخفاء: 160/2�
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ی را حدیث سـاز خوانـد ... او سـندهای  کـه و نمی دانسـته و از یکـی از اسـتادانمان شـنیدم 

کتاب هـا برمی گرفـت و ایـن مصیبت هـا را بـا آن هـا ترکیـب می نمـود. از  صحیـح را از برخـی 

خداونـد در دنیـا و آخـرت، سـالمت می خواهیـم!«

24. از عبـداهلل بـن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »همانا خداوند 

مـرا بـه دوسـتی چهـار َتـن فرمـان داد: ابوبکر و عمـر و عثمان و علی.«

عیسـی  بـن  سـلیمان  مصیبت هـای  از  را  حدیـث  ایـن   ]218/2 اإلعتـدال:  ]میـزان  ذهبـی 

سجزی، آن دروغگوی حدیث ساز، شمرده است.

بنگرید به: لسان المیزان: 99/2 ]118/3[�

25. از ابوهریـره، ]از پیامبـر[ روایـت شـده اسـت: »هرآینـه هـر پیامبـری دوسـتی ویـژه از 

اّمـت خویـش دارد؛ و دوسـت ویـژۀ مـن، عثمـان اسـت.«

ایــن حدیــث از ســاخته های اســحاق بــن نجیــح ملطــی اســت. ذهبــی )میــزان اإلعتــدال 

گویــد: »ایــن حدیــث، باطــل اســت و ســخن پیامبــر _ علیــه الّصــاة و الّســام _ بــر بطالنــش   )]201/1[

دوســت  را  ابوبکــر  می گرفتــم،  اّمــت  ایــن  از  ویــژه  دوســتی  گــر  فرمود:›ا کــه  نمایــد   داللــت 

ویژه می گرفتم.‹«

کـه ذهبـی بـرای بطـالن روایـت بـدان اسـتناد نمـوده، خـود،  گویـد: ایـن حدیـث  امینـی 

که در شـرح نهج البالغۀ  سـاختگی اسـت و آن را در برابر »حدیِث برادری« برسـاخته اند؛ چنان 

ابن ابی الحدیـد )17/3 ]49/11[( آمـده اسـت.

یـخ بغـداد: 483/13( بـا ذکـر سـند آورده که چون هارون الّرشـید  26. خطیـب بغـدادی )تار

کمربنـد بـر منبـر پیامبـر؟ص؟ فـراز آیـد.  کـه بـا قبـای سـیاه و  بـه مدینـه درآمـد، بـر او سـنگین آمـد 

پـس ابوالبختـری گفـت: »جعفـر بـن محّمد صـادق، از پدرش برایم حدیـث گفت که جبرئیل 

کـه خنجـری بـر آن قـرار داشـت، بـر پیامبر؟ص؟ فـرود آمد.« بـا قبـا و کمربنـدی 

311/5
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گوید: این از ساخته های وهب بن وهب ابوالبختری قرشی است. معافی تیمی 

گیرد؛ که در برابر مردم در محشر جای  وای و واویا بر ابوالبختری، آن گاه 

که در میان مردم، به جعفر نسبت داده است. به سبب سخن باطل و بیان دروغی 

بــه خــدا ســوگند! حّتــی یــک ســاعت بــرای آموختــن فقه،خــواه در بیابــان و خــواه در شــهر، 

همنشــین وی نبــوده اســت.

گیــری علــم[ رفــت  کــه در همــۀ عمــرش میــان قبــر و منبــر پیامبــر ]بــرای فرا و مــردم ندیده انــد 

کنــد. و آمــد 

گفته است! که آشکارا سخنان باطل و زشت و ناروا  خدا ابن وهب را بکشد 

ِک بزرگوار، بر احمِد مصطفی درآمد، که جبرئیل پا اّدعا می کند 

کمر داشت. که پای پوش و قبایی سیاه و خنجری به  در حالی 

گرفتـن خـدا و پیامبران او اسـت و چنین رفتاری از کسـی  گویـد: ایـن، بـه اسـتهزا  امینـی 

کـه بـه خـدا ایمـان دارد و بـرای پیامبر، حرمت قائل اسـت و جبرئیـل، آن امین وحی، را گرامی 

که از دهانشـان بیرون آید؛ جز دروغ نمی گویند.« ]کهف/5[ می شـمارد، سـرنزند. »بزرگ سـخنی اسـت 

27. از ابن عّبــاس، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »در زمیــن هیــچ 

ــر می ترســد و در آســمان هیــچ فرشــته ای نیســت، مگــر  کــه از عَم شــیطانی نیســت، مگــر آن 

که عمر را حرمت می نهد.« این 

دروغگــوی  آن  صنعانــی،  عبدالّرحمــان  بــن  موســی  برســاخته های  از  حدیــث  ایــن 

ی روایــت نمــوده اســت. چنــان  کــه عبدالغنــی بــن ســعید ثقفــی آن را از و حدیث ســاز، اســت 

ایــن  نیــز  اســت.  را ضعیــف شــمرده  ی  ابن یونــس و آمــده،  اإلعتــدال ]642/2[  میــزان  در  کــه 

ــت.  ــف اس ــائی، ضعی ــۀ نس گفت ــه  ــز ب ــه او نی ک ــرده  ک ــت  ی روای ــهل از و ــن س ــر ب ــث را بک حدی

کــه در میــزان اإلعتــدال تألیــف ذهبــی ]212/4[ آمــده، ابن عــدّی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال:  چنــان 

349/6[ ایــن روایــت را باطــل شــمرده اســت. همچنیــن ســیوطی ]الجامــع الّصغیــر: 502/2[ آن را 

ساختگی دانسته است.
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کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »نخسـتین کـس از ایـن اّمـت  یـد بـن ثابـت نقـل شـده  28. از ز

کـه نامـۀ اعمالـش بـه دسـت راسـتش داده شـود، عمـر بـن خّطاب اسـت. پرتـو او همچـون پرتو 

ی گفتنـد: »پـس ابوبکـر کجـا اسـت؟« فرمـود: »او را فرشـتگان بـه سـوی  خورشـید اسـت.« بـه و

بهشـت می برنـد.«

کـردی، آن فـرد  یـخ بغـداد: 202/11[ آن را بـا ذکـر سـند از طریـق عمـر بـن ابراهیـم  خطیـب ]تار

لـئ 
ّ

گفتـه اسـت: »عمـر بـه سـاختن آن مّتهـم اسـت.« سـیوطی )الل دروغگـو، روایـت نمـوده و 

المصنوعـه: 156/1 ]302/1[( آن را از حدیث هـای سـاختگی شـمرده اسـت.

29. از معـــاذ بـــن جبـــل، بـــه نحـــو مرفـــوع )= از پیامبـــر( روایـــت شـــده اســـت: »همانـــا 

ــبت  ــا نسـ ــه خطـ ــن بـ ــق را در زمیـ ــر صّدیـ ــه ابوبکـ کـ ــی دارد  ــوش مـ ــمان ناخـ ــدای؟زع؟ در آسـ خـ

دهنـــد.«

دروغگــوی  آن  ســعید،  بــن  محّمــد  طریــق  از  را  حدیــث  ایــن  المســند،  در  حــارث 

گفتــه اســت: »ایــن حدیــث، ســاختگی اســت و تنهــا  حدیث ســاز، بــا ذکــر ســند آورده و 

شــمرده  دروغگــو  را  ی  و یحیــی  کــه  اســت  کــرده  روایــت  را  آن  حّمــاد  بــن  نصــر   ابوحــارث 

و نســائی، غیــر ثقــه خوانــده و مســلم، حدیــث او را بی اعتبــار دانســته اســت. نیــز بکــر بــن 

خنیــس ]کــه در ایــن روایــت اســت[ بــه گفتــۀ دارقطنــی ]کتــاب الّضعفــاء و المتروکیــن: ص160[ ]نــزد 

و  ]نیــز[ دروغگــو  کشــیده شــد  بــر دار  کــه  بــن ســعید  اســت. محّمــد  مــردود  دانشــمندان[ 

لئ المصنوعه: 155/1 ]300/1[(
ّ

حدیث ساز است.« )الل

گر مـن در میان  30. از بـالل بـن ربـاح، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »ا

شـما بـه پیامبـری برانگیختـه نمی شـدم، هرآینـه عَمر می شـد.«

گفتـه  بـه دو طریـق آورده و  الّرجـال: 216/3؛ 194/4[  ]الکامـل فـی ضعفـاء  را ابن عـدّی  ایـن 

اسـت: »ایـن حدیـث صحیـح نیسـت؛ زیـرا زکرّیا وّکار دروغگو و حدیث سـاز اسـت1 و عبداهلل 

1. با این جمله، سند طریق نخست حدیث را باطل شمرده و با جملۀ بعد، طریق دوم آن را.
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کـه ]نـزد دانشـمندان[ مـردود اسـت و مشـرح بـن هاعان فردی اسـت که  بـن واقـد کسـی اسـت 
ی احتجـاج ننمایند.«1 بـه حدیـث و

ابن جـوزی )الموضوعـات ]320/1[( ایـن روایـت را بـا آن دو طریـق آورده و گفتـه اسـت: »این 

کـه زکرّیـا  دو حدیـث از رسـول خدا؟ص؟ صحیـح نیسـتند؛ اّمـا حدیـث نخسـت، بدیـن سـبب 

بـن یحیـی از دروغگویـان بـزرگ بـود و ابن عـدّی او را حدیث سـاز شـمرده اسـت. و اّمـا حدیـث 

یـخ: 91/4[ عبـداهلل بـن واقد را بی اعتبار شـمرده اند  کـه احمـد و یحیـی ]الّتار دوم، بـه ایـن دلیـل 

ابن حّبـان  اسـت.  دانسـته  مـردود  را  حدیثـش  ص150[  المتروکیـن:  و  الّضعفـاء  ]کتـاب  نسـائی  و 

]کتـاب  اسـت.‹«  باطـل  آن هـا  بـه  حّجـت آوری  و  شـد  دسـتکاری  مشـرح  گوید:›کتاب هـای 

الّضعفـاء و المتروکیـن تألیـف ابن جـوزی: 121/3[

یـخ مدینـة دمشـق: 287/3 ]383/10[( همیـن روایـت را از طریـق مشـرح بـن  کر )تار ابن عسـا

گـر پـس از مـن پیامبـری بـود، عمـر بـن خّطـاب بـود.« هاعـان، بـا ایـن عبـارت آورده اسـت: »ا

31. از ابوهریــره، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »بهشــت و دوزخ بــه 

بهشــت  بزرگ مرتبه تــرم.‹  تــو  از  گفت:›مــن  بهشــت  بــه  دوزخ  یدنــد.  ورز فخــر  یکدیگــر 

گفت:›زیــرا فرعون هــا و ســالطین قدرتمنــد و پادشــاهان و فرزندانشــان  گفت:›چــرا؟‹ دوزخ 

در مــن جــای دارنــد.‹ پــس خــدای تعالــی بــه بهشــت وحــی نمــود تــا بگوید:›بلکــه برتــری از آِن 

ینت نموده است.‹« من است؛ زیرا خداوند مرا برای ابوبکر و عمر ز

کـه خطیـب آن را بـا ذکـر سـند آورده و گفتـه  ایـن از سـاخته های مهـدی بـن هـالل اسـت 

 اسـت: »ایـن حدیـث، سـاختگی اسـت؛ ابـان بـن ابی عّیـاش، ]نزد دانشـمندان[ مردود اسـت 

لئ المصنوعه: 158/1 ]305/1[(
ّ

و مهدی دروغگو و حدیث ساز است.« )الل

کـه رسـول خدا؟ص؟ تکیه زنـان بـر علـی بن ابی طالـب برون آمد  32. از ابوهریـره نقـل شـده 

ی رفتنـد. پیامبـر بـه علـی فرمـود: »ای علـی! آیـا ایـن دو پیرمـرد را  و ابوبکـر و عمـر بـه پیشـواز و

لئ المصنوعه: 302/1. )غ.(
ّ

1. بنگرید به: الل

313/5

)501)



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 482

گفت: »آری؛ ای رسـول خدا!« پیامبر فرمود: »آن دو را دوسـت بدار؛  دوسـت می داری؟« علی 

کـه به بهشـت درون شـوی.«

ایـن حدیـث از عبـداهلل بـن ابی اوفـی بـا ایـن لفـظ آمـده اسـت: »ای ابوالحسـن! آن دو را 

گـردی.« کـه بـا دوسـتی آن دو، بـه بهشـت درون  دوسـت بـدار؛ 

ــئ المصنوعــه  ل
ّ

کــه ســیوطی )الل ــن عبــداهلل اشــنانی اســت  ــد ب ایــن از ســاخته های محّم

]305/1[( آن را بــه نقــل از خطیــب، بــا ایــن پســامد، آورده اســت: »ســاختگی اســت و آن را 

ــه طریــق  اشــنانی برســاخته و ســپس ســندی دیگــر برایــش برنهــاده اســت.«1 خطیــب آن را ب

ــت. ــده اس ــناخته خوان ــش را ناش ــمرده و طریق ــب ش ــز آورده و غری ــر نی دیگ

یخ بغداد خطیب: 246/1؛ 440/5� بنگرید به: تار

ذهبی )میزان اإلعتدال: 243/1 ]524/1[( از آن یاد کرده و گفته است: »حدیثی است باطل با 

سندی صحیح که ابن جوزی )الموضوعات ]323/1[( آن را ساختگی شمرده است.«

33. از سـهل بـن سـعد روایـت شـده اسـت: »روزی رسـول خدا؟ص؟ بهشـت را بـرای مـا 

وصـف نمـود؛ پـس مردی برخاسـته، گفت:›ای رسـول خدا! آیا در بهشـت آذرخش هسـت؟‹ 

کـه جانـم در دسـت او اسـت! هرآینـه عثمـان از منزلـی بـه منزلـی  فرمـود:›آری؛ سـوگند بـه آن 

مـی رود و بهشـت بـرای او آذرخـش می سـازد.‹«

فــی  ]الکامــل  ابن عــدّی  کــه  بــن عبیــداهلل عجلــی اســت  از ســاخته های حســین  ایــن 

ضعفــاء الّرجــال: 365/2[ آن را بــا ذکــر ســند آورده و ســاختگی دانســته و حســین را آفــت آن 

گویــد: »ایــن حدیــث، دروغ اســت.«  شــمرده اســت. ذهبــی )میــزان اإلعتــدال: 253/1 ]541/1[( 

کــم )المســتدرک علــی الصحیحیــن: 98/3 ]105/3[( آن را روایــت نمــوده و صحیــح شــمرده؛ اّمــا  حا

1. دسـت امانتـدار چـاپ )!( ایـن جملـه را دچـار تحریف نمـوده و بدین گونه درآورده است:»اشـنانی بار دیگر این حدیث 
یـخ بغـداد خطیـب: 440/5. خداونـد امانـت را  کـرده و سـندی جـز ایـن، برایـش نهـاده اسـت.« بنگریـد بـه: تار را روایـت 

زنـده دارد!
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»ایــن،  اســت:  گفتــه  چنیــن  آن،  پــی  در  الّصحیحیــن،  علــی  المســتدرک  تلخیــص  در  ذهبــی 

ســاختگی اســت و حســین از مالــک و جــز او، حدیث هــای ســاختگی روایــت می کنــد.« 

ــه هماننــد چنیــن حدیثــی احتجــاج می کنــد، چــه  ــا انســان عاقــل ب گفتــه اســت: »آی ســپس 

که آن را در زمرۀ حدیث های صحیح بیاوَرد؟« رسد به این 

34. از ابن عّباس، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شده است: »بارخدایا! پسرعمویم 

گفت: »آیا پروردگارت با تو چنین نکرده  ی آمد و  علی را با من مهربان ساز!« جبرئیل نزد و

ی شمشیر خدا در برابر دشمنان او  است؟ همانا با پسرعمویت علی پشتیبانی ات نموده و و

است؛ و نیز با ابوبکر صّدیق که رحمت خدا است؛ و هم با عمر فاروق. پس آنان را دستیاران 

کن! دین تو  کارت با ایشان مشورت نما و به یاری آنان، با دشمنت نبرد  خویش شمار و در 

که مردی از بنی امّیه در آن، شکاف و عیب پدید آوَرد.« پابرجا می ماند تا آن 

کـم در المسـتدرک علـی  کـه حا ایـن از سـاخته های عمـرو بـن ازهـر عتکـی بصـری اسـت 

گفتـه اسـت: »عمـرو حدیث سـاز اسـت و  ی، بـا ذکـر سـند آورده و  الصحیحیـن آن را از طریـق و

گفتـۀ ابن معیـن، مـردی اسـت  زکرّیـا بـن یحیـی بـن حویثـره ]کـه در طریـق حدیـث اسـت[ بـه 

گـردد و او را در آن افکننـد. سـاختن این حدیـث بیش تر با  کـه می سـزد تـا چاهـی حفـر  بدنهـاد 
یـان دیگـر.«1 او تناسـب دارد تـا راو

ک  کـه پیامبـر؟ص؟ بـه ابوبکـر فرمـود: »چـه پـا 35. از انـس، بـا سـند مّتصـل، روایـت شـده 

گویـا  آمـده اسـت.  فراهـم  تـو  از دارایـی  نیـز شـترم  و  اذان گـوی مـن،  بـالل،  تـو!  اسـت دارایـی 

اّمتـم را شـفاعت می کنـی.« قـرار داری و  بـر آسـتانۀ بهشـت  کـه  می بینـم 

ی  گفته اند: »همۀ حدیث های و که  این از برساخته های باطل فضل بن مختار است 

زشت و ناپذیرفتنی است و آن را نمی پذیرند.« ذهبی )میزان اإلعتدال: 333/2 ]359/3[( آن را 

گفته است: »این ها باطل و عجیب هستند.« همراه حدیث های دیگر با ذکر سند آورده و 

لئ المصنوعه تألیف سیوطی: 318/1�
ّ

1.بنگرید به: الل

314/5
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کعـب، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »جبرئیـل ]بـه  36. از ابـّی بـن 

کـردن[  کـه نـوح در میـان قومـش نشسـت، بـا تـو می نشسـتم، ]بازگـو  گـر آن انـدازه  مـن[ گفت:›ا

فضیلت هـای عمـر را بـه پایـان نمی بردیـم.‹«

)میـزان  ذهبـی  و  شـمرده  سـاختگی   )]321/1[ )الموضوعـات  ابن جـوزی  را  روایـت  ایـن 

گفتـه اسـت: »ایـن خبـر  کـرده و  اإلعتـدال ]451/1[( در شـرح حـال حبیـب بـن ثابـت، از آن یـاد 

گویـد:  المیـزان: 168/2 ]213/2[(  )لسـان  ابن َحَجـر  نیـز  کیسـت.«  او  کـه  ندانیـم  و  باطـل اسـت 

»ابن جـوزی تنهـا بـه سـبب عبـداهلل بـن عامر اسـلمی، ایـن روایـت را ضعیف شـمرده؛ اّما آفت 

کـه در بـارۀ آن  دو سـخنی  ی نیسـت؛ بلکـه ابن بّطـه و نّقـاش مفّسـر در سـند آن هسـتند  از و

گفتـه اسـت: »دارقطنـی  کـرده و  یـاد  گفته انـد.« همـو )همـان: 189/2 ]238/2[( از آن  سـخت 

کـه آن را از طریـق فتـح بـن نصیـر، از حّسـان بـن غالـب آورده،  در غرائـب مالـک، پـس از ایـن 

کـه چکیـدۀ آن چنیـن اسـت:›این روایـت از مالـک صحیـح نیسـت؛ و فتـح  گویـد   سـخنی 

و حّسان ضعیف هستند؛ و این حدیث و حدیِث شانه، ساختگی اند.‹«

37. از عبـداهلل؟ضر؟ بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »ابوبکـر تـاج اسـالم 

اسـت؛ عمـر زیـور آن؛ عثمـان افسـر شـاهانۀ آن؛ و علـی عطـر آن اسـت.«

دروغیــن  و  آورده  ســند  ذکــر  بــا   )]661/1[  310/1 اإلعتــدال:  )میــزان  ذهبــی  را  خبــر   ایــن 

دانسته است.

38. از عبداهلل، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شده است: »هر پیامبری را دوستانی 

ویژه از میان اّمتش هست؛ و ویژگان من از اّمتم، ابوبکر و عمر هستند.«

ذهبــی ]میــزان اإلعتــدال: 507/2[ ایــن خبــر را باطــل شــمرده اســت. )لســان المیــزان: 365/3 

)]448/3[

کنـون مـردی  39. از عبـداهلل بـن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »ا

یه!  یه پدیدار گشـت. پیامبر فرمـود: »ای معاو از بهشـتیان بـر شـما پدیـدار می شـود.« پـس معاو
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کنـار مـن هسـتی؛ هماننـد ایـن دو _ و  تـو از مـن هسـتی و مـن از تـوام. بـر آسـتانۀ بهشـت، تـو در 

به دو انگشتش اشاره نمود _ .«

ی،  ذهبـــی ]میـــزان اإلعتـــدال: 495/1[ در شـــرح حـــال حســـن بـــن شـــبیب، ایـــن روایـــت را از و

گفتـــه اســـت: »حســـن حدیث هـــای باطـــل را از  از طریـــق عبـــداهلل بـــن یحیـــی مـــؤّدب آورده و 

گفتـــه اســـت: »ایـــن  افـــراد ثقـــه روایـــت نمـــوده اســـت.« همـــو در شـــرح حـــال عبـــداهلل بـــن یحیـــی 

کیســـت.« )میـــزان اإلعتـــدال: 133/2 ]524/2[؛ و لســـان  کـــه او  خبـــر باطـــل اســـت و روشـــن نیســـت 

المیزان: 376/3 ]460/3[(

که  کس  کعب، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شده است: »نخستین  40. از ابّی بن 

گیرد، عمر است؛ و نخستین کس که حضرت  ی را در روز قیامت، در آغوش  حضرت حق و

گیرند و به  که دستش را  کس  حق با او در روز قیامت دست دهد، عمر است؛ و نخستین 

بهشتش برند، عمر بن خّطاب؟ضر؟ است.«

کـم )المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 84/3 ]90/3[( بـا ذکـر سـند آورده و ذهبـی در  ایـن را حا

گفتـه اسـت: »ایـن خبـر سـاختگی؛ و در سـندش فـردی  تلخیـص المسـتدرک علـی الّصحیحیـن 

الکبیـر:  ]الّضعفـاء  کـه عقیلـی  باشـد  وّراق  بـن جبیـر  ی، فضـل  مـراد و دروغگـو اسـت.« شـاید 

گویـد: »حدیثـش پذیرفتـه نگـردد.«  ]444/3

41. از ابراهیـم بـن حّجـاج بـن منّبـه سـهمی، از پـدرش، از جـّدش، بـه نحـو مرفـوع )= از 

کـه از ابوبکر و عمر بد می گوید، جز این نیسـت  کـه را دیدید  پیامبـر( روایـت گشـته اسـت: »هـر 

کـه مقصـودش بدگویی از اسـالم اسـت.«

ــد: »ایــن حدیــث، ســخت زشــت  گوی ذهبــی در میــزان اإلعتــدال در شــرح حــال ابراهیــم 

کریــزی  کســی را جــز احمــد بــن ابراهیــم  و ناپذیرفتنــی اســت و ابراهیــم ناشــناخته اســت و 

کــه از او روایــت نمایــد. ابن عبدالَبــّر  و جــز او، حّجــاج بــن منّبــه را در شــمار صحابــه  نشناســم 

یــاد نکرده انــد.«
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کـه در جهـان حدیث سـازی و جعـل  گویـد: ایـن فـرد و پـدر و جـّدش از غیبیاننـد  امینـی 

ینـد.  کـدام سـرزمین می ز کسـی ندانـد در  کـه  حدیـث، آفریـده شـده اند و از خاندانـی هسـتند 

ی زشـت و ناپذیرفتنـی نباشـد. کـه ذهبـی آنـان را نشناسـد، از و پـس ایـن 

42. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »مـن ابوبکر و عمـر را پیش 

نینداختـم؛ بلکـه خداونـد آن دو را پیـش انداخـت و بـر مـن بـه واسـطۀ آن دو مّنـت نهـاد. پـس 

کـه برای آنان بد خواهد، جز این نیسـت که  از آن دو فرمـان بریـد و بـه آنـان اقتـدا نماییـد. و هـر 

برای من و اسالم بد خواسته است.«

ذهبی در شرح حال حسن بن ابراهیم فقیمی واسطی، این حدیث را با ذکر سند روایت 

یانش به ثقه بودن یاد شده اند، مگر  نموده و گفته است: »این خبر دروغین و باطل است و راو
که من او را نشناسم.«1 حسن 

43. از ابوهریـــره، بـــه نحـــو مرفـــوع )= از پیامبـــر( روایـــت شـــده اســـت: »خداونـــد مـــرا از نـــور 

ـــور عمـــر؛ و عمـــر  ـــور ابوبکـــر، و عثمـــان را از ن ـــور مـــن، و عمـــر را از ن خویـــش آفریـــد؛ و ابوبکـــر را از ن

چـــراغ بهشـــتیان اســـت.«

گویـد: »ایـن  ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]166/1[( در شـرح حـال احمـد بـن یوسـف منبجـی 

کتـاب خـدا ناسـازگار اسـت ... هیچ  گفتـه اسـت:›این باطـل و بـا  خبـر دروغ اسـت. ابونعیـم 

کـه در سـند آننـد، آن را روایـت نکرده اند؛ و نزد من، عیـب آن از جهت منبجی  یـک از سـه تـن 

اسـت.‹« )لسـان المیـزان: 328/1 ]361/1[(

44. از علی؟ضر؟ نقل شـده اسـت: »نخسـتین کسـان که از این اّمت به بهشـت راه یابند، 

یه برای حسابرسـی ایسـتاده ایم.« که من و معاو ابوبکر و عمر باشـند؛ حال آن 

گویـد: »ایـن خبـر زشـت  ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال: 271/1[ در شـرح حـال اصبـغ شـیبانی 

1. بنگرید به: لسان المیزان: 241/2. )غ.(
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و ناپذیرفتنـی اسـت و ابن جـوزی آن را در ]کتـاب[ الواهیـات ]= مجموعـۀ احادیـث سسـت[ 

کـه ایـن خبـر در ]کتـاب[ الموضوعـات  گوید:›سـزاوارتر اسـت  آورده و ابن َحَجـر در لسـان المیـزان 

نمـوده  یـاد  اصبـغ  از  هـم   ]130/1 الکبیـر:  ]الّضعفـاء  آیـد.‹ عقیلـی   ]= حدیث هـای سـاختگی[ 

ی ناشـناخته اسـت و حدیثـش قابـل روایـت و نگهـداری نیسـت.‹ سـپس  گفتـه اسـت:›و و 

این حدیث را بیان نموده است.« )لسان المیزان: 460/1 ]514/1[(

45. از عبداهلل بن عمر، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شده است: »جبرئیل فرود آمد 

که پیمان پیامبران را می گرفتم، پیمان تو را  گوید:“آن گاه  گفت:›هرآینه پروردگار عرش به تو  و 

گر  ستاندم و تو را سرور ایشان ساختم و دستیارانت را ابوبکر و عمر قرار دادم. به عّزتم سوگند! ا

از من خواهی که آسمان ها و زمین را از میان بَبرم، چنین کنم.”‹ ... .«

گفته است: »این حدیث  ذهبی )میزان اإلعتدال ]216/4[( در شرح حال موسی بن عیسی 

را ابن سمعانی در دیباچۀ کتاب البلدان آورده؛ و آن، حدیثی باطل است.«

46. از ابن عّبـاس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »در روزگار واپسـین 

اّمـت مـن، رافضیـان خواهنـد آمـد که دوسـتِی اهـل بیت مرا اّدعـا می ورزند، حـال آن که دروغ 

گفتـه، ناسـزا دهنـد. هـر  کـه ابوبکـر و عمـر را بـد  می گوینـد. نشـانۀ دروغگویـی ایشـان آن اسـت 

کـه همانا ایشـان مشـرکند.« یابـد، بایـد آنـان را بُکشـد؛  کـه ایشـان را در یـک از شـما 

ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 153/5[ آن را از حدیث هـای باطـل شـمرده اسـت. 

)لسـان المیـزان: 376/4 ]434/4[(

47. از ابن عّبـاس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هرآینـه خداونـد بـه 

کـه دختـرم را بـه ازدواج عثمـان درآورم.« مـن وحـی فرمـود 

ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 70/5[ آن را از حدیث هـای باطـل عمیـر بـن عمـران 

حنفـی شـمرده اسـت. )لسـان المیـزان: 380/4 ]439/4[(
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48. از معــاذ، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »چــون روز قیامــت 

گــردد و بــرای ابوبکــر تختــی نهــاده  شــود، بــرای ابراهیــم و مــن دو منبــر در برابــر عــرش برپــا 

کــه میــان خلیــل  ــو ای صّدیــق  ــر ت ــدا دردهد:›آفریــن ب گــری ن ــر آن بنشــیند. پــس ندا  شــود و ب

و حبیب قرار داری!‹«

بـن  ابونصـر  از  و  ناپذیرفتنـی شـمرده  و  و زشـت  نادرسـت  از حدیث هـای  را  آن  ذهبـی 

کـه مسـؤولیت آن بـر عهدۀ محّمـد بن احمد حلیمی، از نسـل حلیمۀ  کـوال حکایـت نمـوده  ما

سـعدّیه، اسـت. )میـزان اإلعتـدال: ج3 ]465/3[؛ لسـان المیـزان: 59/5 ]68/5[(

گـر مـن بـه پیامبـری  49. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »ای عمـر! ا

برگزیده نمی شدم، تو برگزیده می شدی.«

َصَغانی این حدیث را ساختگی دانسته است. )کشف الخفاء: 163/2(

مـن  روایـت شـده اسـت: »خداونـد چیـزی در سـینۀ  پیامبـر(  از  مرفـوع )=  نحـو  بـه   .50

یختـم.« ر ابوبکـر  در سـینۀ  را  آن  کـه  آن  نریخـت، مگـر 

فـان، ایـن روایـت را در شـمارش فضیلت هـای ابوبکـر آورده و آن را در 
ّ
چندیـن تـن از مؤل

م قرار داده اند. فیروزآبادی در بخش پایانی سـفر الّسـعاده ]211/2[ آن را 
ّ
شـمار حدیث های مسـل

که بطالنش  که آن از افتراهایی اسـت  گفته  از مشـهورترین حدیث های سـاختگی دانسـته و 

گفتـه  گونـه  همیـن   )419/2 الخفـاء:  )کشـف  عجلونـی  نیـز  اسـت.  آشـکار  عقلـی،  بداهـت  بـه 

اسـت. همچنیـن در أسـنی المطالـب فی أحادیـث مختلفة المراتب )ص194 ]ص391[( آمده اسـت: 

 علـی قـاری )الموضوعـات الکبـرٰی ]ص106[( آن 
ّ

کـه مـال »ایـن حدیـث، سـاختگی اسـت؛ چنـان 

را یـاد نمـوده اسـت.«

51. »هرگاه رسول خدا؟ص؟ به بهشت اشتیاق می یافت، موی ابوبکر را می بوسید.«

فیروزآبـادی در بخـش پایانـی سـفر الّسـعاده ]211/2[ و عجلونـی )کشـف الخفـاء: 419/2( آن 
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کـه  کـه آن از افتراهایـی اسـت  گفته انـد  را از مشـهورترین حدیث هـای سـاختگی دانسـته و 

بطالنـش بـه بداهـت عقلـی، آشـکار اسـت.

52. بـه نحـو مرفـوع  )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »مـن و ابوبکـر همچـون دو اسـب 

مسـابقه ایم ]= در فضیلـت بـا هـم برابریـم[.«

فیروزآبــادی در بخــش پایانــی ســفر الّســعاده ]211/2[ و عجلونــی )کشــف الخفــاء: 419/2( 

ایــن روایــت را باطــل دانســته اند  گذشــت،  کــه در دو حدیــث پیشــین   بــا همــان عبــارت 

گفتــه  یــش حــوت )أســنی المطالــب فــی أحادیــث مختلفــة المراتــب: ص73 ]ص138[(  و ابن درو

 علــی قــاری ]الموضوعــات الکبــرٰی: 
ّ

کــه مــال اســت: »ایــن حدیــث، ســاختگی اســت؛ چنــان 

کــرده اســت.« ص106[ بــه نقــل از ابن قّیــم یــاد 

کـه روح هـا  53. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »همانـا خداونـد آن گاه 

گزیده ساخت.« را برگزید، روح ابوبکر را 

کـه بطالنـش بـه بداهـت  ایـن از حدیث هـای سـاختگی مشـهور و از افتراهایـی اسـت 

کـه فیروزآبـادی در بخـش پایانـی سـفر الّسـعاده و عجلونـی )کشـف  عقلـی، آشـکار اسـت؛ چنـان 

أحادیـث  فـی  المطالـب  )أسـنی  حـوت  یـش  ابن درو نموده انـد.  تصریـح  بـدان   )]419/2[ الخفـاء 

 علـی 
ّ

کـه مـال گویـد: »ایـن حدیـث، سـاختگی اسـت؛ چنـان  مختلفـة المراتـب: ص60 ]ص118[( 

]الموضوعـات الکبـرٰی: ص106[ بـه نقـل از ابن قّیـم آورده اسـت.«

54. از عبـداهلل بـن عمـرو بـن عـاص، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: 

»عیسـی بـن مریـم؟ع؟ فـرود می آیـد و ازدواج می کنـد و دارای فرزنـد می شـود و پـس از 45 سـال 

درمی گذرد و آن گاه، همراه من در قبرم دفن می گردد. سـپس من و او از یک قبر برمی خیزیم، 

کـه ابوبکـر و عمـر در دو سـوی مـا قـرار دارند.« در حالـی 

گفتـه اسـت:  ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 105/2 ]563/2[( ایـن حدیـث را بـا ذکـر سـند آورده و 

»ایـن سـخنان، زشـت و ناپذیرفتنـی و غیرقابـل تحّمـل هسـتند.«

کـه باشـم،  55. از ابن عّبـاس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هـر جـا 
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که  ی را دوسـت دارد، مرا دوسـت داشـته؛ و هر  که و من با عمر هسـتم و عمر با من اسـت. هر 

بـا او دشـمنی ورزد، بـا مـن دشـمنی نموده اسـت.«

ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 158/2 ]675/2[( آن را روایـت نمـوده و دروغ شـمرده اسـت. نیـز در 

کـرده اسـت: »عمـر  شـرح حـال قاسـم بـن یزیـد ]میـزان اإلعتـدال: 381/3[ بـا ایـن لفـظ از آن یـاد 

بـا مـن اسـت و مـن بـا عمـر هسـتم. پـس از مـن، حـق بـا عمـر اسـت؛ هـر جـا کـه باشـد.« آن گاه، 

یش حوت )أسـنی  که این روایت، دروغین و سـاختگی باشـد.« ابن درو گفته اسـت: »بیم دارم 

گفتـه  المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب: ص144 ]ص285[( آن را بـا همیـن عبـارت آورده و 

اسـت: »ایـن حدیـث صحیح نیسـت.«

56. از ابن عّبـاس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »نسـبت ابوبکر با من 

به منزلۀ نسبت هارون است با موسی.«

ایـن از سـاخته های علـی بـن حسـن کلبـی اسـت کـه محّمد بـن جریر طبری با ذکر سـند 

کـرده اسـت. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 222/2 ]122/3[( گویـد: »ایـن خبـر کـذب؛ و کلبـی  روایـت 

بـه جعـل آن، مّتهم اسـت.«

کـه بـر خداونـد دروغ  57. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هـر 

کـه مرا دشـنام گوید، کشـته شـود و توبـه اش ندهند؛  بنـدد، کشـته شـود و توبـه اش ندهنـد؛ هـر 

کـه ابوبکـر را دشـنام دهـد، کشـته شـود و توبـه اش ندهنـد؛ هر که عمر را ناسـزا گوید، کشـته  هـر 

یانـۀ حّد خـوَرد.« گفتند:  شـود و توبـه اش ندهنـد؛ و هـر کـه عثمـان یـا علـی را دشـنام گویـد، تاز

ک  »ای رسـول خدا! چـرا چنیـن اسـت؟« فرمـود: »زیـرا خداونـد مـن و ابوبکر و عمـر را از یک خا

آفرید و در همان نیز دفن خواهیم شد.«

ــد: »ایــن حدیــث، ســاختگی اســت و ابن عــدّی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال:  گوی ذهبــی 

)میــزان اإلعتــدال: 323/3  بــن جهــم حمصــی دانســته اســت.«  یعقــوب  از  را  آفتــش   ]150/7

)]374/6[  306/6 المیــزان:  لســان  ]450/4[؛ 
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بـن  از علـی  فرارسـید،  ابوبکـر صّدیـق  وفـات  روایـت شـده اسـت: »چـون  انـس  از   .58

گفت:›چهـار تـن از مـردم دارای فراسـت ]= شـناخت امـور باطنـی بـا  کـه  ابی طالـب شـنیدم 

زیرکـی[ هسـتند: دو زن و دو مـرد.‹ پـس صفـرا دختـر شـعیب، و خدیجـه دختـر خویلـد، و نیـز 

ابوبکـر صّدیـق  او  اّمـا مـرد دیگـر:  گفـت:›و  را برشـمرد. سـپس  عزیـز مصـر در روزگار یوسـف 

کـه خالفت  یافتـه ام  کـه چـون زمـان وفاتـش فرارسـید، بـه مـن گفت:“مـن بـه فراسـت در اسـت 

کسـی جـز عمـر  گـر آن را بـه  گفتم:“ا ی  پـس از خویـش را بـه عمـر بـن خّطـاب بسـپارم.” بـه و

گفت:“مرا شـادمان نمودی. به خدا سـوگند!  سـپاری، ما هرگز بدان رضایت ندهیم.” ابوبکر 

گفتـم:“آن  کـه از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم، شـادمان سـازم!”  تـو را در بـارۀ خـودت، بـا سـخنی 

کـه فرمـود: همانا بـر صراط، گردنه ای اسـت که  چیسـت؟” گفـت:“از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم 

گفتم:“آیـا تـو را  گذرنامـه ای از علـی بـن ابی طالـب.”  کـس از آن عبـور نکنـد، مگـر بـا  هیـچ 

گفـت:“آن  کـه از رسـول خدا شـنیدم، شـادمان نسـازم؟”  در بـارۀ خـودت و عمـر، بـا سـخنی 

چیسـت؟” گفتم:“پیامبـر بـه مـن فرمـود: ای علـی! گذرنامـۀ کسـی را ننویـس که ابوبکـر و عمر 

را دشنام دهد؛ زیرا آن دو سروران میانساالن بهشتی، پس از پیامبران، هستند.”‹

گفـت:›ای انـس! مـن جریان گاه هـای قلـم از  چـون خالفـت بـه عمـر رسـید، علـی بـه مـن 

کـه به چیـزی رضایت دهم،  جانـب خـدای تعالـی در جهـان وجـود را نگریسـتم. پـس مـرا نبَود 

جـز همـان چـه در پیشـینۀ دانـش و ارادۀ خـدا جریان یافته؛ از بیم آن که بـه خداوند اعتراضی 

کـه فرمود:“مـن واپسـیِن پیامبرانـم؛ و تـو ای علی!  نمـوده باشـم. و هرآینـه از رسـول خدا شـنیدم 

واپسـیِن اولیایی.”‹«

بـا ذکـر سـند آورده و در همـان  را  ایـن روایـت  یـخ بغـداد: 357/10(  )تار خطیـب بغـدادی 

بـن  عمـر  یـا  اسـت.  قّصه گویـان  پرداختـۀ  و  سـاخته  حدیـث،  »ایـن  اسـت:  گفتـه   )358/10(

ی نسـبت داده انـد؛ و خـدا داناتـر اسـت.« یـا دیگـران سـاخته و بـه و واصـل آن را سـاخته و 

ـــد  ـــا خداون ـــت: »همان ـــده اس ـــت ش ـــر( روای ـــوع )= از پیامب ـــو مرف ـــه نح ـــاس، ب 59. از ابن عّب
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کســـانی  گفتیـــم: »ای رســـول خدا! آن چهـــار دســـتیار چـــه  مـــرا بـــا چهـــار دســـتیار تأییـــد فرمـــود.« 

گفتیـــم: »آن دو آســـمانی  هســـتند؟« فرمـــود: »دو تـــن از آســـمانیان و دو تـــن از زمینیـــان.« 

کیســـتند؟«  گفتیـــم: »آن دو زمینـــی یـــا دو دنیایـــی  کیســـتند؟« فرمـــود: »جبرئیـــل و میکائیـــل.« 

ـــر.« ـــر و عم ـــود: »ابوبک فرم

یـخ بغداد:  ایـن از سـاخته های محّمـد بـن مجیـب صائـغ اسـت کـه خطیـب بغـدادی )تار

و دشـمن خـدا و حدیثـش  ی دروغگـو  گفتـه اسـت: »و و  آورده  ی  از طریـق و را  آن   )298/3

ـی بن هـالل، آن دروغگوی 
ّ
بی اعتبـار بـود.« ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]152/4[( آن را از طریـق معل

ی  ی گذشـت: »همانا همـۀ حدیث های و کـه ایـن سـخن احمـد در بـارۀ و حدیث سـاز، آورده 

ساختگی است.«

60. از جابـر بـن عبـداهلل نقل شـده اسـت: »نـزد پیامبر؟ص؟ بودیم که فرمود:›مردی بر شـما 

کـه خداونـد پـس از مـن، هیـچ کـس را بهتـر و برتـر از او نیافریـده اسـت و هماننـد  گـردد  پدیـدار 

پیامبـر؟ص؟  و  شـد  پدیـدار  صّدیـق  ابوبکـر  کـه  گذشـت  اندکـی  نمایـد.‹  شـفاعت  پیامبـران 

برخاسـت و او را بوسـید و بـه خـود چسـبانید.«

حافـظ ابوبکـر خطیـب بغـدادی بـه سـال 409 ایـن روایـت را از محّمـد بـن عّبـاس بـن 

کـه در مسـجد جامـع  ی پیرمـردی فقیـر بـود  گفتـه اسـت: »و حسـین ابوبکـر قّصه گـو شـنیده و 

گذرگاه ها و بازارها قّصه می گفت.« منصور و نیز در 

یخ بغداد: 123/3� بنگرید به: تار

کـه  کـه از مـردی قّصه گـو و ناشـناس  بارخدایـا! منّزهـی تـو؛ چـه ارزشـی دارد آن حافظـی 

کنـد، حدیـث برگیـرد؟ چـه بهایـی دارد  گویـد و در بازارهـا طلـِب روزی  در میـان راه هـا قّصـه 

گـر شـأن حدیث هـای پیامبـر  کـه مأخـذش چنیـن اسـت و اصـل معتبـری نـدارد؟ ا حدیثـی 

ک و نیسـتی بـاد! اسـالم چنیـن اسـت، پـس اسـالم را بـدرود؛ و بـر حافظانـش هـال

61. از ابن مســعود، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »هیــچ فرزنــدی زاده 

319/5
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که از آن زاده شــده، باشــد؛ پس چون به فروترین ]دوراِن[  کی  که در نافش از خا نشــود، جز آن 

ــا در آن دفــن شــود. مــن  کــه از آن زاده شــده، بازگــردد ت کــی   عمــر خویــش رســد، بــه همــان خا

گردیم.« ک آفریده شده ایم و در همان دفن  و ابوبکر و عمر از یک خا

یــخ بغــداد: 313/2( از طریــق موســی بــن ســهل، از  ایــن روایــت را خطیــب بغــدادی )تار

اســحاق بــن ازرق آورده و ذهبــی )میــزان اإلعتــدال: 211/3 ]206/4[( در شــرح حــال موســی از آن 

ی روایــت  کــه ناشناســی ماننــد خــود او از و گفتــه اســت: »ایــن خبــری اســت باطــل  کــرده و  یــاد 

نمــوده اســت.«

کســی چــون خطیــب پوشــیده نبــوده؛ اّمــا شــأن او چنیــن  گویــم: عیــب ایــن ســند بــر  مــن 

کــه متنــش او را خوشــایند اســت،  کــه در بــارۀ عیب هــای حدیث هــای ســاختگی  اســت 

ســکوت ورزد!

62. از انس، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »چون جبرئیل مرا به معراج 

کـه ایسـتاده، زیـن نهـاده و لـگام زده شـده بودنـد و نه سـرگین  ُبـرد، در آسـمان اسـبانی را دیـدم 

و  بـود  یاقـوت سـرخ  از  یختنـد و سرهاشـان  نـه عـرق می ر و  بـول می کردنـد  نـه  و  می افکندنـد 

گفتم:›این ها از  سم هاشـان از زمّرد سـبز و بدن هاشـان از طالی ناب زرد؛ و دارای بال بودند. 

کـه روز قیامت، سـوار بر این ها،  آِن کیسـتند؟‹ جبرئیـل گفـت:›از آِن دوسـتاران ابوبکـر و عمـر 

خـدا را دیـدار می کنند.‹«

یـخ بغـداد: 330/2( آن را بـا ذکـر سـند آورده و نادرسـت شـمرده و در  خطیـب بغـدادی )تار

یـده اسـت.  کـرده؛ اّمـا در زشـت و ناپذیرفتنـی شـمردنش سـکوت ورز همـان )242/11( روایـت 

گفتـه اسـت: »حدیثـی اسـت دروغ  کـرده و  ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 99/3 ]638/3[( از آن یـاد 

کـه گفته انـد آن را در روایـات محّمـد بـن عبـداهلل بـن مـرزوق داخـل نموده انـد و ابن َحَجر )لسـان 

کیـد نمـوده اسـت.« المیـزان: 274/5 ]311/5[( بـر دروغیـن بودنـش تأ

ــر( روایــت شــده  ــوع )= از پیامب ــو مرف ــه نح ــعید خــدری، ب ــی، از ابوس 63320/5. از عطّیــۀ عوف
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کــه در جایگاه هــای زیریــن قــرار دارنــد، می بیننــد؛ همــان  کســانی  ّییــن را 
ّ
کنان عل اســت: »ســا

ّییــن، 
ّ
کنان عل کــه شــما ســتاره یــا اختــران را در آســمان می بینیــد. و همانــا در زمــرۀ ســا ســان 

ابوســعید  »بــه  گویــد:  عطّیــه  شــدند.«  داشــته  گرامــی  دو  آن  و  هســتند  عمــر  و  ابوبکــر 

گشتند.‹« گفت:›آن دو الیق و سزاوار آن  گرامی داشته شدند؟‹  گفتم:›چگونه 

کـه ایـن حدیـث بـه سـبب  مقدسـی )تذکـرة الموضوعـات: ص27 ]ص20[( تصریـح نمـوده 

یـخ بغـداد: 394/2؛ 195/3؛ 64/4؛  مجاهـد بـن سـعید، سـاختگی اسـت. خطیـب بغـدادی )تار

بـه عـادت  اّمـا  راه دارنـد؛  کـه چندیـن دروغگـو در آن هـا  آورده  از چنـد طریـق  را  124/12( آن 

خویـش، از عیـب و ایـراد آن سـخنی نگفتـه اسـت.

ی بـه  64. از انـس روایـت شـده اسـت: »چـون سـورۀ تیـن بـر رسـول خدا؟ص؟ فـرود آمـد، و

کـه شـادمانِی فراوانـش بـر مـا نیـز آشـکار شـد. پـس  سـبب آن، بسـیار شـادمان گشـت؛ چنـدان 
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”، یعنـی برانگیختـن تـو بـه پیامبـری در میـان ایشـان و گردآمدنتـان بـر تقوا،  �ن حکم الحاکم�ی
أ
ا اهلل �ب

ای محّمـد!‹«

گفته است: »این حدیث  یخ بغداد: 97/2( آن را با ذکر سند آورده و  خطیب بغدادی )تار

یان ذکر شـده در  بـا ایـن سـند، باطـل اسـت و در آن چـه مـا یافته ایم، اصلـی صحیح ندارد. راو

کـه آفـت حدیـث را از جهـت او  سـند آن، همگـی پیشـوایان مشـهورند، مگـر محّمـد بـن بیـان 

ی را ثقـه شـمرده، اعتبار نـدارد؛ زیرا حدیث شناسـان در بارۀ  یر و کـه ابـن  ِشـّخِ می دانیـم و ایـن 

)513)



495 زنجیرۀحدیثهایساختگیکهبهپیامبرامین؟ص؟بستهاند

ی و جسـت و جـو  کـردن در وضـع و کسـی کـه چنیـن حدیثـی بـا چنیـن سـندی بیـاوَرد، از نظـر 

یر به او  ی تظاهـر بـه صـالح می کـرده و بـه همیـن سـبب، ابـن  ِشـّخِ در کارش بی نیازنـد. شـاید و

ی را بـه دلیـل ایـن ویژگـی، سـتایش نمـوده اسـت. یحیـی بـن سـعید  یـده و و گمـان نیـک ورز

گفته است:›صالحان را در چیزی دروغگوتر از حدیث نیافتم.‹« قّطان 

نیـز ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 32/3 ]493/3[( آن را از طریـق محّمـد بـن بیـان یـاد نمـوده و 

کـرده و گفتـه است:›حسـن بـن عرفـه برای  ی بـا کم شـرمی از خداونـد، روایـت  گفتـه اسـت: »و

گوید: »این روایت  مـا چنیـن حدیـث گفت: ... .‹« و همان روایت را آورده اسـت. ابن جـوزی 

را محّمد بن بیان بر ابن عرفه بسـته اسـت.« سـپس همان سـخن یاد شـده از خطیب را آورده 

است.

گونـه، »سـخنان را تحریـف می کننـد و بخشـی بـزرگ از آن چـه را بـدان تذّکـر داده  ایـن 

شـده اند، از یـاد می َبرنـد« و ایـن سـان، دسـت های هـوا و هـوس با کتاب و سـّنت بـازی نموده 

کتـاب و سـّنت همیـن قـدر اسـت. »هرآینـه پـروردگارت در روز  و میـزان بهره منـدی آن قـوم از 

یدنـد، داوری فرمایـد!« قیامـت، در بـارۀ آن چـه در آن اختـالف می ورز

65. از عبــداهلل بــن عمــر روایــت شــده اســت: »نــزد پیامبــر؟ص؟ بــودم و ابوبکــر صّدیــق نیــز 

کــرده بــود،  ی ســینه اش جمــع  کــه اطــراف آن را در ســوراخی شــبیه جادکمــه ای بــر رو بــا عبایــی 

ــه می بینــم  ک گفــت:›از چیســت  ــازل شــد و  ی ن ــر و ی حضــور داشــت. پــس جبرئیــل ب ــزد و ن

ی ســینه اش جمــع  کــه اطــراف آن را در ســوراخی شــبیه جادکمــه ای بــر رو ابوبکــر عبایــی دارد 

کــرده اســت؟‹ پیامبــر فرمود:›پیــش از فتــح مّکــه، دارایــی اش را بــرای مــن انفــاق نمــود.‹ 

ی ســالم رســان و بگــو که پروردگارت بــه او گوید:“ای  جبرئیــل گفت:›پــس از جانــب خــدا بر و

ابوبکــر! آیــا تــو در ایــن فقــر خویــش، از مــن خشــنودی یــا بــر مــن خشــم می گیــری؟”‹ پــس 

کــه از جانــب  ی نمــود و فرمــود:›ای ابوبکــر! ایــن جبرئیــل اســت  پیامبــر؟ص؟ بــه ســوی ابوبکــر رو

ــر  ــا ب ــا در ایــن فقــر خویــش، از مــن خشــنودی ی ــر تــو ســالم می دهــد و می فرماید:“آی خداونــد، ب
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گفت:›آیــا بــر پــروردگار خویــش خشــم می گیــرم؟!  گریســت و  مــن خشــم می گیــری؟”‹ ابوبکــر 

من از پروردگارم خشنودم؛ من از پروردگارم خشنودم؛ من از پروردگارم خشنودم.‹«

یـخ بغـداد: 106/2( از طریـق محّمـد بـن بابشـاذ، اهـل  ایـن روایـت را خطیـب بغـدادی )تار

از باطـل بودنـش سـخن نگفتـه  بـه عـادت خویـش،  گزافـه و بـس ناهنجـار، آورده و  روایـات 

اسـت. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 213/2 ]103/3[( نیـز آن را یـاد نمـوده و دروغ شـمرده اسـت.

66. از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »چـون پیامبـر؟ص؟ بـه 

مدینـه درآمـد و در آن سـکنا گزیـد، خواسـت کـه همسـر گیـرد و بـه ایشـان گفت:›مرا همسـری 

دهیـد!‹ پـس جبرئیـل تّکـه پارچـه ای بـا طـول دو ذراع و عـرض یـک وجـب، از بهشـت برایـش 

کـس زیباتـر از آن را ندیـده بـود. سـپس جبرئیـل آن را  کـه هیـچ  ی آن تصویـری بـود  کـه رو آورد 

کـه بـا صاحـب ایـن تصویـر  گفـت:›ای محّمـد! همانـا خـدا تـو را فرمایـد  گسـترد و بـه پیامبـر 

پیونـد زناشـویی بنـدی.‹ پیامبـر؟ص؟ بـه او فرمـود:›ای جبرئیـل! مـن چگونـه بـه صاحـب ایـن 

ابوبکـر صّدیـق  بـا دختـر  کـه  گویـدت  گفت:›خداونـد  او  بـه  یابـم؟‹ جبرئیـل  تصویـر دسـت 

کوبیـد  در  و  شـد  روان  ابوبکـر  خانـۀ  سـوی  بـه  رسـول خدا؟ص؟  سـپس  بنـدی.‹   پیونـد 

و فرمـود:›ای ابوبکـر! همانـا خداونـد مـرا بـه دامـادی تـو فرمـان داده اسـت.‹ ابوبکـر سـه دختـر 

داشـت؛ آن هـا را بـه رسـول خدا؟ص؟ عرضه نمود. رسـول خدا؟ص؟ فرمود:›هرآینـه خداوند به من 

کـه بـا ایـن دختـر _ عایشـه _ پیونـد بنـدم.‹ سـپس رسـول خدا؟ص؟ بـا عایشـه پیونـد  فرمـان داده 

زناشویی بست.«

یـخ بغـداد: 194/2( ایـن روایـت را بـا ذکـر سـند آورده و از سـاخته های  خطیـب بغـدادی )تار

یانـش  کـه همـۀ راو َکـر حدیث سـاز دانسـته؛ آن هـم بـا سـندی  محّمـد بـن حسـن َدّعـاء، آن فـرد 

گویـد: »از محّمـد بـن حسـن، حدیثـی  ثقـه هسـتند. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 44/3 ]517/3[( 

ی، ثقـه هسـتند.« یانـش، جـز خـود و کـه همـۀ راو دروغ در فضیلـت عایشـه دیـدم 

کــرده اســت:  یــخ بغــداد: 222/11( بــا ذکــر ســند، از عایشــه روایــت  نیــز خطیــب بغــدادی )تار
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کــه تصویــر عایشــه بــر آن بــود، نــزد پیامبــر؟ص؟ آمــد   »جبرئیــل بــا تّکــه پارچــه ای ابریشــمین 

گفت:›این است همسر تو در دنیا و آخرت.‹« و 

کـه حدیث هـای  آورده  بـن سـعید مّصیصـی  ابوخیثمـه مصعـب  از طریـق  را  ایـن  ی  و

کـه در میـزان  کنـد و در آن هـا غلـط راه دهـد؛ چنـان  زشـت و ناپذیرفتنـی از افـراد ثقـه روایـت 

اسـت:  گفتـه  ی،  و احادیـث  از  کـردن  یـاد  از  پـس  ی  و اسـت.  آمـده   ]119/4[ ذهبـی  اإلعتـدال 

»این ها جز حدیث های زشت و ناپذیرفتنی و مصیبت زا نیستند.«

کـه بـر آن هـا نوشـته شـده بـود: »ضـرب  67. عثمـان؟ضر؟ را درهم هایـی از آسـمان رسـید 

شدۀ خدای رحمان برای عثمان بن عّفان.«

یـش حـوت )أسـنی المطالـب فی أحادیـث مختلفة المراتـب: ص287 ]ص601[( آن را یاد  ابن درو

کرده و دروغی بس زشـت شـمرده اسـت.

که پس از من هسـتند،  کسـانی  68. به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »به 

اقتـدا کنیـد: ابوبکر و عمر!«

ــد:  گوی یــش حــوت )أســنی المطالــب فــی أحادیــث مختلفــة المراتــب: ص48 ]ص96[(  ابن درو

»ابوحاتــم ایــن روایــت را ضعیــف شــمرده و بــّزار نیــز همچــون ابن حــزم، آن را ناصحیــح دانســته 

ــار  ــه آن را حســن دانســته، آمــده اســت:›به ســیرۀ نیکــوی عّم ک ــذی  اســت. در روایتــی از ِترِم

کنیــد و بــه ســفارش ابن مســعود تمّســک جوییــد.‹ َهیَثمــی ســند ایــن خبــر را باطــل  اقتــدا 

دانســته اســت.«

69. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »مـن شـهر دانـش هسـتم و علـی 

ابوبکـر شـالودۀ آن؛ و عمـر دیوارهایـش.« و  دروازۀ آن اسـت؛ 

گویـد:  یـش حـوت )أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب: ص73 ]ص137[(  ابن درو

کسـی چـون  گـردد. به ویـژه از  کتاب هـای دانـش، ایـن حدیـث یـاد  کـه در  »شایسـته نیسـت 
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کـه آن را در الّصواعـق المحرقـه ]ص34[ و الّزواجـر فـی معرفـة الکبائـر آورده، چنیـن  ابن َحَجـر هیتمـی 

چیـزی شایسـته نیسـت.«

مـن گویـم: بـر پژوهندۀ هشـیار، راِز سـاختن چنین دروغ هایی پوشـیده نیسـت. ابن َحَجر 

ی الحدیثّیـه )ص197 ]ص269[( باطـل  کتـاب یـاد نمـوده، در الفتـاو گـر چـه ایـن را در آن دو  نیـز ا

شـمرده است.

کـه جبرئیـل از پیامبـر؟ص؟  70. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »از آن گاه 

جـدا گشـت، ابوبکـر بـرای وی ]= پیامبـر؟ص؟[ مجّسـم شـد تـا بـا او انـس یابـد.«

یـش حـوت )أسـنی المطالـب فـی أحادیـث مختلفـة المراتـب: ص88 و 287 ]ص168 و  ابن درو

گویـد: »ایـن خبـر باطـل و دروغـی برسـاخته اسـت.«  )]600

71. از انس، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شده است: »دو سرور کهنساالن بهشتی، 

ابوبکر و عمر هستند و ابوبکر در بهشت همانند پروین است در آسمان.«

بـه  اسـت.  بسیار حدیث سـاز  فریبـکار  آن  عنبسـه،  بـن  یحیـی  سـاخته های  از  ایـن 

مبحـث زنجیـرۀ دروغگویـان بنگریـد. بخـش اّول ایـن روایـت را ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 126/3 

]18/4[( آورده و گفتـه اسـت: »یونـس بـن حبیـب گفـت:›از محّمـد بـن کثیـر مّصیصـی و ایـن 

کـه ایـن اسـتاد روایت را  حدیثـش نـزد علـی بـن مدینـی یـاد نمـودم. او گفت:“اشـتیاق داشـتم 

ی را دوسـت نمـی دارم.”‹« نیـز همـو )همـان ]585/2[( بخـش  کنـون دیگـر دیـدار و ببینـم؛ اّمـا ا

نخسـت آن را از طریـق عبدالّرحمـان بـن مالـک بن مغول، آن دروغگوی افترازن حدیث سـاز، 

کـرده اسـت. روایـت 

ابن ُقَتیبـه )اإلمامـة و الّسیاسـه ]9/1[( در نخسـتین حدیـث صفحـۀ اّول، از ابن ابی مریـم، از 

اسـد بـن موسـی، از وکیـع، از یونـس بـن ابی اسـحاق، از َشـعبی، از علـی بـن ابی طالـب _ کـّرم اهلل 

کـه ابوبکـر و عمـر ؟امهضر؟ درآمدنـد.  وجهـه _ روایـت نمـوده اسـت: »نـزد رسـول خدا؟ص؟ نشسـته بـودم 

پیامبر _ علیه الّصاة و الّسـام _ فرمود:›این دو سـروران میانسـاالن بهشـتی، از میان مردم نخسـتین 

و واپسین، مگر پیامبران و رسوالن؟مهع؟ هستند؛ اّما ای علی! این را به آنان مگو.‹«
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ابن ابی مریـم همـان دروغگـوی حدیث سـاز اسـت؛ و اسـد بـن موسـی همـان کـس اسـت 

کـه ثقه  کـه سـعید بـن یونـس گویـد: »حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی روایـت می نمـود؛ بـا آن 

کتـاب خویـش را بـا  کـه ابن ُقَتیبـه  بـود.« ایـن حدیـث از سـاخته های نـوح بـن ابی مریـم اسـت 

کرده اسـت! آن آغـاز 

شـیبانی  موسـی  بـن  بّشـار  طریـق  از  را  آن  نیـز   )118/7 بغـداد:  یـخ  )تار بغـدادی  خطیـب 

مـردم  میـان  از  بهشـتی،  میانسـاالن  سـروران  دو  »ایـن  اسـت:  آورده  لفـظ  ایـن  بـا  خّفـاف، 

پسـین در میـان همـۀ اّمت هـای گذشـته و آینـده، مگـر پیامبـران و رسـوالن؟مهع؟  نخسـتین و باز

هسـتند؛ اّمـا ای علـی! ایـن را بـه آنـان مگـو.«

کنیـد.  بـن موسـی بصـری نظـر  بّشـار  بـه  کافـی اسـت  ایـن سـند،  بـرای شـناخت شـأن 

ی ثقـه نبـود و از فریبـکاران بـه شـمار رود. عمـرو بـن علـی  گویـد: »و یـخ: 63/3[  ابن معیـن ]الّتار

اسـت:  گفتـه  مـج130/2[  الکبیـر:  یـخ  ]الّتار بخـاری  اسـت.«  شـمرده  ضعیـف  را  او  حدیـث 

ی حدیـث نوشـتم؛ اّما حدیثش را  »حدیثـش زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت. مـن او را دیـدم و از و

ی را ضعیـف شـمرده و نسـائی ]کتـاب الّضعفـاء و المتروکیـن: ص63[ او  کنـار افکنـدم.« آجـری، و

کـم ابواحمـد گوید: »نزد  ی را ضعیـف دانسـته اند. حا را غیـر ثقـه خوانـده و ابوزرعـه و مدینـی و

یخ بغداد خطیب:  گفته اسـت. )تار حدیث شناسـان، قوی نیسـت.« فضل بن سـهل نیز از او بد 

119/7؛ و تهذیب الّتهذیب: 441/1 ]386/1[(

یـخ بغـداد: 192/10( از طریـق چنـد شـیعه  همچنیـن ایـن روایـت را خطیـب بغـدادی )تار

کـه اهـل سـّنت حدیثشـان را باطـل شـمرده اند، از یونـس بـن ابی اسـحاق، از پـدرش روایـت 

و  ضعیـف  را  پـدرش  از  یونـس  حدیـث   ]519/2 الّرجـال:  معرفـة  و  ]العلـل  احمـد  اسـت.  نمـوده 

ی احتجـاج  گویـد: »بـه حدیـث و پریشـان شـمرده اسـت. ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 244/9[ 

کـه در روایتـش دچـار وهـم شـود.‹« در  گفتـه اسـت:›چه بسـا  کـم ابواحمـد  کـرد و حا نتـوان 

همیـن سـند، طلحـة بـن عمـرو قـرار دارد کـه احمـد ]العلـل و معرفـة الّرجـال: 411/1[ او را بی اعتبـار 
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ی را بی مقـدار و ضعیـف شـمرده اسـت.  و حدیثـش را مـردود دانسـته اسـت. ابن معیـن نیـز و

گفتـه اسـت:  جوزجانـی حدیثـش را ناپسـندیده دانسـته و ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 478/4[ 

ی را بی اعتبـار شـمرده و ابـوداوود او را  یـخ الّصغیـر: 95/2[ و ی قـوی نیسـت.« بخـاری ]الّتار »و

ضعیـف دانسـته و نسـائی ]کتـاب الّضعفـاء و المتروکیـن: ص143[ حدیثـش را مـردود و خـودش 

گویـد: »هیـچ حدیـث  را غیـر ثقـه شـمرده اسـت. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 108/4[ 

ی پذیرفتـه نمی شـود.« ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 382/1[ گفته اسـت: »نوشـتن حدیثش   و

ی، مگر برای اظهار شگفتی، جایز نباشد.« کردن از و و نیز روایت 

بنگرید به: تهذیب الّتهذیب: ج5 و 8 ]21/5؛ 381/11[�

72. از جابـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هیـچ مؤمنـی بـا ابوبکـر و 

عمر دشمنی نمی ورزد و هیچ منافقی آن دو را دوست نمی دارد.«

را  کـه احمـد همـۀ حدیث هایـش  بـن هـالل طّحـان اسـت  ـی 
ّ
از سـاخته های معل ایـن 

آورده  بـا ذکـر سـند  را  ایـن حدیـث  الحّفـاظ: 112/3(  )تذکـرة   سـاختگی شـمرده اسـت. ذهبـی 

ـی بـه دروغگویـی مّتهـم اسـت؛ البّتـه هـر 
ّ
گفتـه اسـت: »ایـن روایـت، صحیـح نیسـت و معل و 

کـه بـا ابوبکـر و عمـر دشـمنی ورزد، بینـوا و بی خیـر اسـت.« همـو )میـزان اإلعتـدال ]584/2[( ایـن 

حدیـث را باطـل شـمرده و گفتـه اسـت: »البّتـه متـن این سـخن صحیح اسـت.« این حدیث 

از طریـق عبدالّرحمـان بـن مالـک بـن مغـول، آن دروغگـوی افتـرازن حدیث سـاز، نیـز روایـت 

شده است.

گرانبها و از  ی با جامه ای  که و یه فرمود  که پیامبر؟ص؟ به معاو 73. از سـعد روایت شـده 

که ظاهر آن از رحمت و باطنش از رضا اسـت؛ و به سـبب  جنس نور برانگیخته خواهد شـد 

ید. کتابـت وحـی، در محشـر با این جامـه، فخر خواهد ورز

آن  حســن،  بــن  محّمــد  باطــل  حدیث هــای  از  را  آن   ]516/3 اإلعتــدال:  ]میــزان  ذهبــی 

اســت. شــمرده  حدیث ســاز،  دروغگــوی 
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که نوبت من با رسول خدا؟ص؟ بود، چون  74. از عایشه روایت شده است: »یک شب 

گفتم:›ای رسول خدا!  کردم و انبوه ستارگان را دیدم.  ی در بستر آرمیدیم، به آسمان نظر  با و

باشد؟‹  آسمان  ستارگان  شمارۀ  به  ی  و نیک  کارهای  که  هست  مردی  دنیا  این  در  آیا 

گفتم:›کیست؟‹ فرمود:›عمر؛ و البّته او یکی از نیکی های پدر تو است.‹« فرمود:›آری.‹ 

یـه بـن محّمـد بّیـع، آن فـرد دروغگـو،  خطیـب بغـدادی ایـن روایـت را از سـاخته های ُبَر

ی  کـه و کتابـی  گفتـه اسـت: »در  دانسـته اسـت. _ بـه زنجیـرۀ دروغگویـان بنگریـد _ سـپس 

کـه متن هـای آن هـا سـخت نادرسـت اسـت.« بـا همیـن سـند دارد، شـماری حدیـث هسـت 

با سند  بریه  یاد نموده و آن را ساختۀ  از این روایت  نیز  ذهبی )میزان اإلعتدال ]306/1[( 

أحادیث  فی  المطالب  )أسنی  حوت  یش  ابن درو است.  دانسته  بخاری  صحیح  و  مسلم  صحیح 

گفته است:›هر  ]الموضوعات: 342/1[  »ابن جوزی  گوید:  المراتب: ص278 ]ص588[(  مختلفة 

که در آن، عمر یکی از نیکی های ابوبکر شمرده شده، ساختگی است.‹« حدیثی 

ی بر آن  75. از جابـر بـن عبـداهلل روایـت شـده که جنازه ای را نزد پیامبـر؟ص؟ آوردند؛ اّما و

ی را دشـمن داشـت.« ید؛ پس خدا نیز  و نماز نگزارد و فرمود: »او با عثمان دشـمنی می ورز

بـن  محّمـد  سـاخته های  از  را  روایـت  ایـن  ]ص19[(  ص27  الموضوعـات:  )تذکـرة  مقدسـی 

یـاد َجـَزری حنفـی شـمرده اسـت. _ بـه زنجیـرۀ دروغگویـان بنگریـد _ ذهبـی )میـزان اإلعتـدال  ز

]224/3[( آن را از طریـق عمـر بـن موسـی میثمـی وجیهی، آن دروغگوی حدیث سـاز، یاد کرده 

اسـت. حافظـان در دروغگـو و ضعیـف شـمردن ایـن مـرد، سـخن فـراوان دارنـد.

بنگرید به: لسان المیزان: 335-232/4 ]382/4[�

ی آن نوشـته  کـه بـر رو گلـی سـرخ دیـدم  76. رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »در پیرامـون عـرش 

شـده بود:›محّمـد رسـول خدا؛ و ابوبکـر صّدیـق.‹«

ذهبــی )میــزان اإلعتــدال: 370/1 ]117/2[( ایــن حدیــث را از مصیبت هــا و ســاخته های 

ــوده اســت. کــه فــردی دروغگــو ب ســرّی بــن عاصــم ابوعاصــم همدانــی دانســته 
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کـه بـه معـراج  77. از ابـودرداء، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »شـبی 

برده شـدم، دانه ای گوهر سـبز در عرش دیدم که با نور سـفید در آن نوشـته شـده بود:›معبودی 

جز اهلل نیست؛ محّمد رسول خدا؛ و ابوبکر صّدیق.‹«

طبری افزوده است: »و عمر فاروق.«

این از ساخته های عمر بن اسماعیل بن مجالد همدانی، آن دروغگوی پلید حدیث ساز 

و مردود نزد دانشمندان، است. به زنجیرۀ دروغگویان بنگرید.

دارقطنی این روایت را از دو طریق آورده: یکی از عمر بن اسماعیل که یاد شد؛ و دیگری 

که دروغگو است. این هر دو طریق به شیعه ای به نام محّمد بن ُفَضیل  از سرّی بن عاصم 

که این حدیث را از ابن جریج روایت  کسی است  گوید: »ابن ُفَضیل تنها  می رسد. دارقطنی 

کسی دیگر جز این دو _ یعنی این دو دروغگو: ابن اسماعیل و ابن عاصم _ را  نموده است و 

که آن را روایت نموده باشد.« ابن جوزی در الواهیات، آن را از طریق سرّی آورده   نمی شناسم 

یخ  )تار بغدادی  خطیب  نیز   .)]297/1[  154/1 المصنوعه:  لئ 
ّ

)الل است.  شمرده  ناصحیح  و 

لئ المصنوعه: 160/1 ]309/1[( آن را از 
ّ

کرده و سیوطی )الل بغداد: 204/11( آن را با ذکر سند روایت 

اسماعیل[  ]بن  عمر  و  نیست  صحیح  حدیث،  »این  است:  گفته  و  نموده  حکایت  ی  و
دروغگو است.«1

همسـری  بـه  را  اّم کلثـوم  خـدا  پیامبـر  چـون  کـه  اسـت  شـده  روایـت  عایشـه  از   .78

کـن و بـرای زفـاف روانـۀ خانـۀ عثمـان  عثمـان درآورد، بـه اّم ایمـن فرمـود: »دختـرم را آمـاده 

کـرد. پیامبر؟ص؟ پس از سـه روز نـزد دخترش  نمـا و بـه آرامـی دف بـزن.« پـس اّم ایمـن چنیـن 

کـه  گفـت: »بهتریـن مـرد اسـت.« فرمـود: »هـال  رفـت و فرمـود: »همسـرت را چگونـه یافتـی؟« 

ی شـبیه تریِن مـردم بـه جـّدت ابراهیـم و پـدرت محّمـد اسـت.« و

کــه  ازهــر عتکــی، آن دروغگــوی حدیث ســاز، اســت  بــن  از ســاخته های عمــرو  ایــن 

کرده، در تاریخ بغداد نیست. شاید سیوطی آن را در آثار دیگر  وی دیده باشد. 1. آن چه سیوطی از خطیب حکایت 

325/5
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مســّیب بــن واضــح، از خالــد بــن عمــرو و نیــز از عمــرو عتکــی روایــت نمــوده اســت. اّمــا 

ی را ضعیــف شــمرده اســت.1 و اّمــا خالــد  مســّیب؛ دارقطنــی در چنــد جــای از الّســنن، و

ــوده اســت. ذهبــی  ی دروغگــو و حدیث ســاز ب کــه و گذشــت  ــان  امــوی؛ در زنجیــرۀ دروغگوی

)میــزان اإلعتــدال: 280/2 ]245/3[( ایــن روایــت را بــا ذکــر ســند آورده و ســاختگی شــمرده اســت.

کـه مـن در یـک کفـه و اّمتم  79. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »دیـدم 

در کفـۀ دیگـر نهـاده شـدیم و بـا هـم برابـر گشـتیم. سـپس ابوبکـر چنین شـد و او نیز بـا اّمت من 

کـرد. آن گاه، عثمـان چنیـن  گونـه شـد و او هـم بـا اّمـت برابـری  گشـت. سـپس عمـر ایـن  برابـر 

گشـت و او نیـز بـا اّمـت برابـر شـد. سـپس میـزان را بـاال بردنـد.«

بـن واقـد دمشـقی آورده  از طریـق عمـرو  را  ایـن روایـت  ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]291/3[( 

کـه او دروغ می گفـت.« نیـز پـس از ذکـر ایـن حدیث همـراه چند  و گفتـه اسـت: »تردیـد نیسـت 

تبـاه  او  و  بـا روایـت عمـرو شـناخته نشـود  گفتـه اسـت: »ایـن احادیـث، جـز   حدیـث دیگـر، 

و ساقط است.«

80 . بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هرآینـه ابوبکـر و عمـر بـرای اسـالم 

گـوش و چشـم هسـتند.« بـه منزلـۀ 

مقدســـی )تذکـــرة الموضوعـــات ]ص20[( آن را از ســـاخته های ولیـــد بـــن فضـــل، آن فـــرد 

بسیار حدیث ساز، دانسته است.

81 . رسول خدا شانه های ابوبکر و عمر را گرفت و فرمود: »شما دو تن دستیاران من هستید.«

]ص4[(؛  الموضوعـات  )تذکـرة  مقدسـی  کـه  اسـت  یـد2  در بـن  زکرّیـا  سـاخته های  از   ایـن 

و ذهبی )میزان اإلعتدال ]72/2[( به ساختگی بودنش تصریح نموده اند.

کتاب الّضعفاء و المتروکین )ص224( ضعیف شمرده است. )غ.( 1. همچنین او را در 

2. در میزان اإلعتدال )72/2( »دوید« آمده است. )غ.(
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82 . بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »مـن و شـما دو تن _ یعنـی ابوبکر و 

عمـر _ در بهشـت آزادانـه می گردیم.«

کنـدی ایـن حدیـث را  یـد  کـه زکرّیـا بـن در ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]72/2[( تصریـح نمـوده 

سـاخته اسـت.

83 . از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »ایـن جبرئیـل اسـت 

که مرا از جانب خدا خبر می دهد:›کسـی جز مؤمن تقواپیشـه، ابوبکر و عمر را دوسـت ندارد؛ 

و کسـی جـز منافـق تیره بخـت، آن دو را دشـمن نمی شـمارد.‹«
این از ساخته های ابراهیم بن براء انصاری، آن فرد دروغگو، شمرده شده است.1

کنیز رقّیه دختر رسـول خدا؟ص؟، نقل شـده اسـت: »از رسـول خدا؟ص؟  84 . از اّم عیاش، 

کـه فرمود:›مـن اّم کلثـوم را بـه همسـری عثمان درنیـاوردم، مگر با وحیی که از آسـمان  شـنیدم 

فرود آمد.‹«

ـس، آن 
ّ
یـخ بغـداد: 364/12( آن را از طریـق احمـد بـن محّمـد مفل خطیـب بغـدادی )تار

دروغگـوی حدیث سـاِز نـام آور، از عبدالکریـم بـن روح بـّزار امـوی بصـری روایـت نمـوده اسـت. 

ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 61/6[ او را ناشـناخته و مـردود ]نـزد دانشـمندان[ دانسـته اسـت. 

گویـد: »خطـا می کـرد و روایـت را مختلـف نقـل می نمـود.« پـدرش  ابن حّبـان ]الثقـات: 423/8[ 

ی، عنبسـة  روح بـن عنبسـه ناشـناخته اسـت. )خالصـة تهذیـب الکمـال: ص101 ]328/1[(. پـدر و

گفتۀ ذهبی ]میزان اإلعتدال: 301/3[ شـناخته شـده نیسـت و فقط فرزندش،  بن سـعید، نیز به 

ی روایـت نمـوده اسـت. روح، از و

جای شـگفتی از کسـی چون خطیب اسـت که در بارۀ سـندی با این وضعّیت سکوت 

کرامت امویان را پاس دارد. یـده تا  ورز

1. بنگریـد بـه: الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 254/1؛ میـزان اإلعتدال: 54/1؛ لسـان المیـزان: 91/1. در ایـن مأخذ، ابراهیم 
بـن مالـک انصـاری آمـده کـه همـان ابراهیم بن براء اسـت؛ چنان که خطیب )موّضح اوهام الجمـع و الّتفریق: 399/1-

401( آورده است. )غ.(
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85 . از عبـداهلل بـن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »در خـواب، 

کـه در رگ هایـم جریـان  کـه از آن نوشـیدم تـا سـیراب شـدم و دیـدم  قدحـی شـیر بـه مـن دادنـد 

گرفـت و نوشـید.« ]اصحـاب[ آن  می یابـد. پـس قـدری از آن بازمانـد و عمـر بـن خّطـاب آن را 

کـه خداونـد بـه تـو بخشـید تـا از آن سرشـار  را چنیـن تعبیـر نمودنـد: »ایـن همـان دانـش اسـت 

گرفـت ]و نوشـید[.« پیامبـر فرمـود:  کـه عمـر بـن خّطـاب آن را  شـدی و چیـزی از آن باقـی مانـد 

»درسـت تعبیـر نمودیـد.«

ی، آن دروغگـو و نـوادۀ عمـر بـن خّطـاب، اسـت  ایـن از سـاخته های عبدالّرحمـان عـدو

ی آورده اسـت. یـخ بغـداد ]231/10[( آن را از طریـق و کـه خطیـب بغـدادی )تار

86 . از جعفـر بـن محّمـد، از پـدرش، از جـّدش، بـه نحـو مرفوع )= از پیامبر(روایت شـده 

کـه بر عـرش نوشـته شـده بود:›معبـودی جز اهلل  کـه بـه معـراج بـرده شـدم، دیـدم  اسـت: »شـبی 

کـه به سـتم،  نیسـت؛ محّمـد رسـول خدا؛ ابوبکـر صّدیـق؛ عمـر فـاروق؛ و عثمـان دارای دو نـور 

گردد.‹« کشته 

یـخ بغـداد: 264/10( آن را از طریـق عبدالّرحمـان بن عّفان، از محّمد  خطیـب بغـدادی )تار

که هر دو دروغگو هستند. به زنجیرۀ دروغگویان بنگرید. بن مجیب صائغ آورده 

87 . از حذیفـة بـن یمـان نقـل شـده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ نمـاز صبـح را پیشـاپیش 

کجاسـت؟‹ ابوبکـر از  گشـت، فرمود:›ابوبکـر صّدیـق  گـزارد و چـون از نمـاز خویـش فـارغ  مـا 

ی را پاسـخ داد و گفت:›گـوش بـه فرمانـم؛ گـوش بـه فرمانـم؛ ای رسـول خدا!‹  پایـان صف هـا و

فرمود:›بـرای ابوبکـر صّدیـق راه بگشـایید! ای ابوبکـر؛ بـه مـن نزدیـک شـو! آیا تکبیر نخسـت را 

همـراه مـن بـودی؟‹ گفـت:›ای رسـول خدا! در صـف نخسـت با تو بودم و چـون تکبیر گفتی، 

گفتـم. پـس چـون سـورۀ حمـد را آغـاز نمـودی و خوانـدی، در بـارۀ طهـارت خویـش بـه  تکبیـر 

گفت:“بـه  کـه مـرا  گاه ندایـی شـنیدم  وسوسـه افتـادم و بـه سـوی دِر مسـجد بیـرون شـدم. نـا

یـن را سرشـار از آب یافتـم؛ آبـی  کـردم و قدحـی زّر پشـت سـر خویـش بنگـر!” بـدان جـا نظـر 

327/5
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کـف! حولـه ای سـبز بـر آن ظـرف  گواراتـر از شـهد، و نرم تـر از  سـپید ]و درخشـان [تر از بـرف، 

یـش نوشـته بودند:“معبـودی جـز اهلل نیسـت؛ محّمد رسـول خدا؛ و ابوبکـر صّدیق.”  کـه رو بـود 

سـاختم  کامـل  وضویـی  نمـاز  بـرای  و  افکنـدم  خویـش  شـانۀ  بـر  و  برگرفتـم  را  حولـه  آن   پـس 

کـه در رکـوع رکعـت نخسـت بودی. سـپس  و حولـه را بـر قـدح نهـادم و بـه تـو پیوسـتم؛ حـال آن 

ای رسـول خدا! نمـازم را بـا تـو بـه پایـان بـردم.‹ پیامبـر؟ص؟ فرمود:›تـو را مـژده بـاد ای ابوبکـر! آن 

کـه بـرای نمـاز، تـو را وضـو داد، جبرئیـل بـود؛ آن که به تـو حوله داد، میکائیل بـود؛ و آن که  کـس 

زانوهـای مـرا نـگاه داشـت تـا تـو  بـه نماز پیوسـتی، اسـرافیل بود.‹«

یـاد، آن دروغگـوی حدیث سـاز، روایـت شـده و مـن  ایـن حدیـث از طریـق محّمـد بـن ز

گویـد:  لـئ المصنوعـه: 150/1 ]289/1[( 
ّ

کـه از سـاخته های خـود او اسـت؛ اّمـا سـیوطی )الل برآنـم 

کسـی غیـر او اسـت.« کـه ظاهـرًا اشـکال و آفـت ایـن حدیـث از  گویـم  »مـن 

ی  و شد.  یاد  ابوبکر  از  رسول خدا؟ص؟  »نزد  است:  شده  روایت  ابن عّباس  از   .  88

کرد؛ به من  کسی همانند ابوبکر است؟ مردم مرا تکذیب  نمودند و او مرا تصدیق  فرمود:›چه 

ایمان آورد و دخترش را به همسری ام درآورد و مالش را انفاق نمود و در سپاه تنگنا و سختی، 

ی سوار بر یکی از ماده شترهای بهشتی می آید  که روز قیامت، و همراه من جهاد نمود. هال 

ید تازه! بر او دو  که دست هایش از مشک و عنبر است و پاهایش از زمّرد سبز و مهارش از مروار

گرانبهای سبز از سندس و استبرق است. او در روز قیامت، با من شبیه است و من با  جامۀ 

گویند:“این محّمد رسول خدا؟ص؟ و آن ابوبکر صّدیق است.”‹« او شبیهم. 

ایـن روایـت را ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 135/1[ از طریـق اسـحاق بـن بشـر بـن مقاتـل 

آورده و اسحاق را دروغگو و حدیث ساز شمرده است. به زنجیرۀ دروغگویان بنگرید.

89 . از بـراء بـن عـازب نقل شـده اسـت: »روزی رسـول خدا؟ص؟ به مـا فرمود:›می دانید بر 

عـرش چـه چیـز نوشـته شـده اسـت؟ نوشـته شـده اسـت:“معبودی جـز اهلل نیسـت؛ محّمـد 

رسول خدا؛ ابوبکر صّدیق؛ عمر فاروق؛ عثمان شهید؛ و علی مرضّی.”‹«
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عامـر  بـن  عبـد  بـن  محّمـد  طریـق  از  را  آن   ]297/39 دمشـق:  مدینـة  یـخ  ]تار کر  عسـا ابـن 

سـمرقندی، آن دروغگـوی حدیث سـاز، آورده و در سـندش، افـراد ضعیـف دیگـر نیز هسـتند؛ 
اّمـا اشـکال و آفتـش از سـمرقندی اسـت.1

90. از ابن عّبــاس، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »چــون روز قیامــت 

گوشــۀ دوم؛ عثمــان بــر  گوشــه های حــوض قــرار می گیــرد؛ عمــر بــر  شــود، ابوبکــر بــر یکــی از 

یــده باشــد،  کــه بــه یکــی از اینــان دشــمنی ورز گوشــۀ چهــارم. پــس هــر  گوشــۀ ســوم؛ و علــی بــر 

ــاَند.« ــری او را ننوش دیگ

نمـوده  خالصـه  را  آن   )]40/1[ اإلعتـدال  )میـزان  ذهبـی  کـه  اسـت  روایتـی  چکیـدۀ   ایـن 

گفتـه اسـت: »ایـن  و همـراه دو حدیـث دیگـر از طریـق ابراهیـم بـن عبـداهلل مّصیصـی آورده و 

کـم حدیث هـای او را سـاختگی دانسـته اسـت.« مـرد دروغگـو اسـت و حا

ــل  ــده اســـت: »جبرئیـ ــر( روایـــت شـ ــوع )= از پیامبـ ــو مرفـ ــه نحـ ــر، بـ ــن عامـ ــة بـ 91. از عقبـ

ـــورت  ـــر مش ـــا ابوبک ـــه ب ک ـــان داده  ـــو را فرم ـــد ت ـــا خداون ـــد! همان ـــت:›ای محّم گف ـــد و  ـــن آم ـــزد م ن

ــی!‹« نمایـ

دروغگــوی  آن  غــزوان،  بــن  عبدالّرحمــان  بــن  محّمــد  ســاخته های  از  روایــت  ایــن 

ی در زنجیرۀ دروغگویان یاد شد. حدیث ساز2، شمرده شده است. نام و

92. از عبــداهلل بــن عمــر، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »روز قیامــت، 

ــردم  ــتم و م ــرم می ایس ــان دو ح ــه می ک ــا آن  ــوم ت ــه می ش ــر برانگیخت ــر و عم ــان ابوبک ــن در می م

مّکــه و مدینــه نــزد مــن می آینــد.«

حدیث سـاز،  دروغگـوی  آن  غفـاری،  ابراهیـم  بـن  عبـداهلل  باطـل  حدیث هـای  از  را  آن 

لئ المصنوعه: 299/1. )غ.(
ّ

1. بنگرید به: الل

2. بنگرید به: میزان اإلعتدال: 626/3؛ لسان المیزان: 288/5. )غ.(
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کـه ابن عـدّی1 آن دو را  شـمرده اند؛ و ایـن یکـی از دو حدیـث در فضیلـت ابوبکـر و عمـر اسـت 

باطل شمرده است. ذهبی )میزان اإلعتدال: 21/2 ]389/2[( آن را ناصحیح دانسته است.

93. از ابوهریره، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شده است: »همانا خدای تعالی را 

که دشنام گویاِن ابوبکر و عمر را لعنت می کنند.« در آسمان، هفتادهزار فرشته است 

ــاز  ــهل را حدیث سـ ــن آورده و سـ ــن صقیـ ــهل بـ ــق سـ خطیـــب آن را در رواة مالـــک، از طریـ

آمـــده  لـــئ المصنوعـــه: 160/1 ]308/1[(. در لســـان المیـــزان )41/4 ]49/4[( 
ّ

خوانـــده اســـت. )الل

اســـت: »دارقطنـــی در غرائـــب مالـــک، آن را از محّمـــد بـــن حســـین حّرانـــی، از عبدالغّفـــار روایـــت 

یـــان پیشـــینش را ناشـــناخته  کـــرده و زشـــت و ناپذیرفتنـــی شـــمرده و ســـهل را ضعیـــف، و راو

دانســـته اســـت.«

94. از ابن عّبـاس روایـت شـده اسـت: »در خـواب خویـش، رسـول خدا؟ص؟ را سـوار بـر 

کـه گوشـۀ آن  ی نزدیـک شـدم. عمامـه ای از نـور بـر سـر داشـت  قاطـر سـپید و سـیاه دیـدم. بـه و

یـد تـازه به پا داشـت و در دسـتش  را بـر صورتـش افکنـده بـود و نعلیـن سـبز بـا بندهایـی از مروار

چوب دسـتی سـبز  از چوب دسـت های بهشـتی بـود. پیامبـر بـه مـن سـالم داد؛ مـن او را پاسـخ 

کجـا بـودی؟‹ فرمود:›عثمـان در  گفتـم:›ای رسـول خدا! بسـیار مشـتاق دیـدار تـوام.  دادم و 

گشـته بـودم.‹« َازدی آن را بـا ذکـر سـند از  بهشـت دامـاد شـده و مـن بـه دامـادی اش دعـوت 

لـئ المصنوعـه 
ّ

ابراهیـم بـن منقـوش آورده و او را حدیث سـاز خوانـده اسـت. نیـز سـیوطی )الل

]318/1[( آن را از حدیث های ساختگی شمرده است.

کـه رسـول خدا؟ص؟ زنده بـود، ما این  95. از عبـداهلل بـن عمـر روایـت شـده اسـت: »زمانـی 

ی، ابوبکـر  سـخن را می گفتیـم و او می شـنید و رد نمی نمود:›برتریـِن اّمـت پیامبـر؟ص؟ پـس از و

است؛ سپس عمر؛ سپس عثمان.‹«

1. وی از دو حدیـث در الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال )189/4( یـاد نمـوده اسـت؛ اّمـا آن چه در متن آمده، از آن دو نیسـت. 
]نیـز[ آن کـس کـه ایـن دو را باطـل شـمرده، ذهبـی در میزان اإلعتدال اسـت، نه ابن عـدّی. )غ.(
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که سـخن قطعی  شـماری از پیشـوایان حدیث، این روایت را با چندین طریق آورده اند 

د دهم خواهیم آورد.
ّ
در ایـن زمینـه را بـه خواسـت خداوند در مجل

» ]پیامبـر فرمود:[›عثمـان می میـرد  روایـت شـده اسـت:  بـا سـند مّتصـل  از عمـر،   .96 

گفتم:›تنهـا بـرای عثمـان یـا بـرای همـۀ مـردم؟‹  و فرشـتگان آسـمان بـر او درود می فرسـتند.‹ 

فرمود:›تنهـا بـرای عثمـان.‹«

کـه در شـورا بودنـد، افتخاری  ایـن حدیـث دراز اسـت و در آن، بـرای هـر یـک از شـش تـن 

نقل شـده اسـت. ذهبی )میزان اإلعتدال ]605/3[( در شـرح حال محّمد بن عبداهلل خراسـانی، 

گویـد: »سـاختگی بـودن  آن را سـاختگی دانسـته و ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 227/5 ]256/5[( 

آن آشـکار است.«

97. از ابوهریــره، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »خــدای را رایتــی 

ــر آن، نوشــته شــده اســت:›معبودی جــز اهلل نیســت؛ محّمــد رســول خدا؛ و  کــه ب ــور  اســت از ن

ــق.‹« ــر صّدی ابوبک

گفتــه اســت: »خبــری اســت  ــر ســند آورده و  ــا ذک ــزان اإلعتــدال ]64/4[( آن را ب ذهبــی )می

کــه مّتهــم آن، محّمــد بــن یحیــی بــن عیســی ســلمی اســت.« )لســان المیــزان: 424/5  ســاختگی 

)]480/5[

کـه جعفـر بـن ابی طالـب بـه پیامبـر؟ص؟ میـوۀ ِبـه،  98. از عبـداهلل بـن عمـر روایـت شـده 

یـه سـه دانـه از آن هـا را داد. پیامبر؟ص؟ فرمود: »تو با این سـه  هدیـه نمـود. سـپس پیامبـر بـه معاو

دانـه مـرا در بهشـت دیـدار می کنـی.«

گویـــد: »ایـــن حدیـــث، ســـاختگی؛ و آفـــت آن،  ابن حّبـــان ]کتـــاب المجروحیـــن: 116/1[ 

کـــه آن چـــه ســـاختگی بـــودن ایـــن روایـــت  گفته انـــد  ـــا واســـطی اســـت.« برخـــی  ّی ابراهیـــم بـــن زکر

ـــه در فتـــح مّکـــه اســـالم آورد و جعفـــر نیـــز پیـــش از فتـــح،  ی کـــه معاو را نشـــان دهـــد، ایـــن اســـت 
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کـــه همگـــی باطـــل  ـــز روایـــت شـــده  ـــه طریق هـــای دیگـــر نی کشـــته شـــد. ایـــن حدیـــث ب ـــه  در موت

و تباه و ساختگی است.

لئ المصنوعه: 119/1 ]422/1[�
ّ

بنگرید به: الل

ی از مالک  ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 16/1 ]31/1[( در شـرح حـال ابراهیـم واسـطی گویـد: »و

کـرده  روایـت  مالـک  از  او،  از  را  ایـن حدیـث  کنـد.« سـپس  روایـت  حدیث هـای سـاختگی 

اسـت.

99. از ابوسـعید خـدری، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هـر که عمر را 

دشـمن دارد، بـا مـن دشـمنی نمـوده اسـت. همانا خداوند در شـامگاه عرفه، بـا همۀ مردم، به 

ید.« طـور عـام، و بـا عمـر، به گونـۀ خاص، مباهـات ورز

گفتـه اسـت:  ایـن حدیـث را طبرانـی )المعجـم األوسـط ]147/2[( روایـت نمـوده و ذهبـی 

کـه او  کـرده و دانسـته نیسـت  کـه ابوسـعد، خـادم حسـن بصـری، روایـت  »خبـری اسـت باطـل 

کیست.« )میزان اإلعتدال: 360/3 ]529/4[(

100. از انـس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »چون به معراج به آسـمان 

بـرده شـدم، بـه جبرئیـل گفتـم:›ای جبرئیـل! آیـا از اّمت من حسابرسـی می شـود؟‹ گفت:›به 

گویند:“ای  حسـاب همۀ اّمت تو رسـیده شـود، جز ابوبکر صّدیق. چون روز قیامت فرارسـد، 

کـس مـرا در دنیـا دوسـت  کـه هـر  گویـد:“درون نمی شـوم تـا آن گاه  ابوبکـر! بـه بهشـت درآ!” 

داشـته، درون شـود.”‹«

یـخ بغـداد: 118/2؛ 367/8( بـا ذکـر سـند آورده و دروغ شـمرده  ایـن را خطیـب بغـدادی )تار

اسـت. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 36/3 ]500/3[( نیـز آن را دروغیـن دانسـته اسـت.

کـه بدان ها دسـت یافتیم؛  این هـا نمونه هایـی بـود از حدیث هـای سـاختگی در مناقـب 

کتـاب مـا بـا  ـد دوم 
ّ
گونـه احادیـث بسـیار فراواننـد و بـه هـزاران می رسـند. در مجل و البّتـه ایـن 
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کـه  یـاض االنـس« چندیـن برابـر آن چـه در ایـن جـا ذکـر شـد، از ایـن روایـات تـوان یافـت  نـام »ر

کتاب هـای صحیـح و مسـند یافـت نگـردد. آری؛ بخشـی از آن هـا در  هیـچ یـک از آن هـا در 

تألیف هـای دیگـر از حافظـان پیشـین آمـده، بلکـه کتاب های متأّخـران نیز آن هـا را دربرگرفته 

 و در بسـیاری از ایـن اباطیـل آرایش یافتـه، سـند بـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ منتهـی می گـردد 

و این، خود، نشـانگر راسـتِی آن سـخن عامر بن شـراحیل اسـت: »در اّمت اسـالمی، کسـی که 

بیـش از همـه، بـه او دروغ بسـته اند، امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالب اسـت.« )تذکـرة الُحّفاظ: 

)]82/1[ 77/1

ـِف القامـوس، درمی یابنـد. 
ّ
خواننـدگان، وضـع ایـن احادیـث را از سـخن فیروزآبـادی، مؤل

ابوبکـر  فضیلت هـای  »بـاب  گویـد:   ]212 و   211/2[ الّسـعاده  سـفر  کتـاب  پایانـی  بخـش  در  ی  و

بیـان  از  پـس  همـو  دارد.«  دربـر  را  سـاختگی  حدیث هـای  مشـهورترین  از  شـماری  صّدیـق، 

گفتـه اسـت: »و هماننـد ایـن بافته هـا در  حدیث هـای سـاختگی در فضیلت هـای ابوبکـر، 

گویـد: »در بـاب  کـه بطالنشـان بـه بداهـت عقلـی، آشـکار اسـت.« نیـز  ایـن احادیـث اسـت 

یـه، هیچ حدیث صحیحی نیسـت.« عجلونی )کشـف الخفـاء: 419/2( نیز عین  فضیلـت  معاو

همـان سـخن فیروزآبـادی را آورده اسـت.

از  پـدرش،  از  کـه  یوسـف شـنیدم  بـن  یعقـوب  بـن  ابوعّبـاس محّمـد  »از  گویـد:  کـم  حا

یـه صحیـح نیسـت.‹«  اسـحاق بـن ابراهیـم حنظلـی نقـل نمود:›هیـچ حدیثـی در فضـل معاو

لـئ المصنوعـه: 220/1 ]424/1[(. ابن تیمّیـه )منهـاج الّسـّنه: 207/2( گفتـه اسـت: »گروهـی برای 
ّ

)الل

کـه  یـه فضیلت هایـی سـاخته و حدیث هایـی از پیامبـر در ایـن زمینـه روایـت نموده انـد  معاو

همگـی دروغ اسـت.«

کـه در بـارۀ چندیـن تـن از بـزرگان صحابـی، با نام  بـر همیـن شـیوه قیـاس کنیـد آن چـه را 

کـه در افتخـارات یـا  و نشـان، سـاخته و بـه رسـول خدا؟ص؟ نسـبت داده انـد و احادیـث بسـیار 

عیب هـای عّبـاس، عمـوی پیامبـر، و فرزندانـش بـه طـور عموم، یـا خلفای آن خانـدان به گونۀ 
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ویـژه، جعـل نموده انـد؛ و بـر آن بیفزاییـد آنچـه را که دربارۀ افـراد فرومایه ابـداع کردند؛ همچون 

گوینـد و  کـه او را وهـب  حدیثشـان دربـارۀ وهـب و غیـالن: »در اّمـت مـن، مـردی خواهـد آمـد 

ی برای اّمتم  ی بخشـد؛ و مـردی اسـت کـه او را غیـالن گویند و شـّر  و خداونـد حکمـت را بـه و

از ابلیـس بیش تـر اسـت.« )میـزان اإلعتـدال: 160/3 ]90/4[(� و نیـز همچـون ایـن حدیثشـان: »در 

گـردد.« )لسـان  ی احیـا  کـه سـّنت بـا و کـرام خواهـد آمـد  آخرالّزمـان مـردی بـا نـام محّمـد بـن 

المیزان: 375/1 ]417/1[(

گـر سـخن  کـه ا متن هـای بیشـینۀ ایـن روایـات بـا حدیث هـای صحیـح ناسـازگار اسـت 

از  برخـی  بـه  تنهـا  اّمـا  می انجامـد.  ُپرحجـم  دهایـی 
ّ
مجل بـه  خـود  بگسـتریم،  را  آن  در بـارۀ 

کـه بـا حدیـث شـمارۀ 100 ]ابوبکر بی حساب رسـی به بهشـت درآید[  احادیثـی اشـاره می کنیـم 

که به دروغ به جبرئیل بسته شده، تعارض دارند:

1. هفتاد هزار تن از اّمت من، بدون حساب، به بهشت راه می یابند.

آن را بخـاری ]الّصحیـح: 2357/5[ و مسـلم ]الّصحیـح: 250/1[ و احمـد ]المسـند: 529/1[ و 

دارمـی ]الّسـنن: 328/2[ و ابـوداوود بـا ذکـر سـند آورده انـد.

که بدون حساب،  گورستان _ بقیع غرقد _ هفتاد هزار تن برانگیخته می شوند  2. از این 

به بهشت می روند.

آن را طبرانی )المعجم الکبیر ]49/5[( با ذکر سند روایت کرده است. )مجمع  الّزوائد: 13/4(

3. هرآینـه هفتـاد هـزار تـن از اّمتـم، بـدون حسـاب و عـذاب، بـه بهشـت راه می یابنـد که 

همـراه هـر هـزار تـن، هفتـاد هـزار تن دیگر هسـتند.

آن را احمد ]المسند: 378/6[ و طبرانی ]المعجم الکبیر: 92/2[ و بّزار با ذکر سند آورده اند.

کـه از اّمتـم، هفتاد هـزار تن را بدون حسـاب، به  4. همانـا پـروردگارم بـه مـن وعـده فرمـود 

بهشـت درون سازد.

آن را طبرانی ]المعجم الکبیر: 49/5[ و بّزار با ذکر سند آورده اند.
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5. هرآینـه خداونـد از شـهری در شـام، بـه نـام حمـص، نود هزار تـن را در قیامت برانگیزد 

که از آن ها حساب کشـی نشـود.

این روایت را بّزار با ذکر سند آورده است.

6. همانـا در فرزنـداِن فرزنـداِن فرزنـداِن مردانـی از اصحـاب مـن، مـردان و زنانـی خواهنـد 

که بدون حساب، به بهشت راه می یابند. بود 

طبرانی ]المعجم الکبیر: 201/6[ آن را با سند نیکو آورده است.

7. از شما پنجاه هزار یا هفتاد هزار تن را دیدم که بدون حساب، به بهشت راه می یابند.

یان ثقه آورده است. طبرانی1 آن را با سندی دارای راو

کـه همـراه هـر  کـه مـرا ایـن هدیـه عطـا فرمـود  کریـم یافتـم  8 . همانـا پـروردگارم را بزرگـوار و 

کـه بـدون حسـاب، بـه بهشـت راه می یابنـد، هفتـاد هـزار تـن دیگـر  یـک از آن هفتـاد هـزار تـن 

نیـز چنیـن راه یابنـد.

ی،  یانش، جز اسـتاد خود و طبرانـی2 ایـن حدیـث را بـا سـندی روایـت نمـوده که همـۀ راو

یـان حدیث صحیح هسـتند. راو

کـــه هفتـــاد هـــزار تـــن بـــدون حســـاب، بـــه بهشـــت راه  9. بـــه مـــن ایـــن هدیـــه عطـــا شـــد 

می یابند ... پس خداوند با هر یک از آن ها هفتاد هزار تن دیگر را به خاطر من افزود.

این را احمد ]المسند: 12/1[ و ابوَیْعلٰی ]المسند: 104/1[ با ذکر سند آورده اند.

بنگرید به: مجمع  الّزوائد: 412-405/10

10. در حدیـث شـب معـراج آمـده اسـت: »ای محّمـد! حامالن قـرآن ]و علوم آن[ عذاب 

نشـوند و در روز قیامت، از ایشـان حساب کشـی نگردد.« )خزینة األسـرار: ص88 ]ص62[(

1. بنگرید به: مجمع  الّزوائد: 410/10�

2. بنگرید به: مجمع  الّزوائد: 410/10�
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کـه از  کـه بـه بهشـت راه یابنـد، هفتـاد هـزار تـن باشـند  گـروه از اّمـت مـن  11. نخسـتین 

یـخ بغـداد: 160/2( کشـیده نشـود. )تار ایشـان حسـاب 

ک سـرخ، هفتـاد هـزار تـن برانگیختـه  یتـون در خـا 12. هرآینـه از میـان دیـوار حمـص و ز

کـه از آنـان حسـاب نکشـند. )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 89/3 ]95/3[( شـوند 

یکـرد و جهـت بمیـرد، بـه میـزان عرضـه  کـه در ایـن رو 13. هـر حج گـزار یـا عمره گـزاری 

یـخ بغـداد: 170/2( گوینـد: »بـه بهشـت درون شـو!« )تار نگـردد و از او حسـاب نکشـند و بـه او 

کـه بدون حسـاب، به بهشـت راه  14. از پشـت کوفـه، هفتـاد هـزار تـن برانگیختـه گردنـد 

یخ بغداد: 190/12( می یابند. )تار

آمـده اسـت: »ای محّمـد! همانـا  پیامبـر؟ص؟  بـه  اّمت هـا  15. در حدیـث عرضه شـدن 

کـه بـدون حسـاب، بـه بهشـت راه می یابنـد.« )مسـند  همـراه اینـان، هفتـاد هـزار تـن هسـتند 

)]37/2 ]689/1؛   454 و   418/1 أحمـد: 

بـه  بـدون حسـاب،  کـه  اّمتـم  از  کسـان  کـه نخسـتین  داد  مـژده  مـن  بـه  پـروردگارم   .16

بهشـت راه می یابنـد، هفتـاد هـزار تـن هسـتند؛ و همـراه هـر هـزار تـن از ایشـان، هفتـاد هـزار تـن 

کشـیده نشـود. )مسـند أحمـد: 393/5 ]544/6[( کـه از ایشـان حسـاب  دیگـر هسـتند 

17. در حدیث عمیر، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شده است: »همانا خداوند؟زع؟ 

که از اّمتم سیصد هزار تن بدون حساب، به بهشت راه می یابند.« به من وعده فرمود 

 ایـن حدیـث را َبَغـوی1 و ابن ابی خیثمـه و ابن مسـکن و طبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 64/17[ 

که در اإلصابه )37/3( آمده است. و دیگران با ذکر سند آورده اند؛ چنان 

گفت از ابوبکر صّدیق  که  پیش از همۀ این ها، آن روایت خجندی از ابن امامه است 

شنیده که به پیامبر؟ص؟ گفت: »نخستین کس که حسابرسی گردد، کیست؟« فرمود: »تو ای 

1. مصابیح الّسّنه )554/3(. در این مأخذ، چهارصد هزار تن آمده است. )غ.(
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کس؟« فرمود: »علی.«  گفت: »سپس چه  کس؟« فرمود: »عمر.«  گفت: »سپس چه  ابوبکر!« 

ی را به من ببخشد و از او  که حساب و گفت: »پس عثمان؟« فرمود: »از پروردگارم خواستم 

ِضره: 31/1 ]45/1[( حساب نکشد؛ و او این را به من بخشید.«1 )الّریاض الّنَ
گمــراه  کــه بــر خــدا دروغ بافتــه تــا مــردم را بــا بی دانشــِی ]خــود[  کیســت ســتمکارتر از آن  »پــس 

کنــد؟« ]انعــام/144[

که برخی با برخی دیگر ناسازگارند. 1. البّته خود این روایت نیز از همان حدیث های ساختگی است 





زنجیرۀ حدیث  های ساختگی، تنها در بارۀ مسألۀ خالفت

کرده انــد و احساســات  کــه دســت های هواپرســتی بــا آن بــازی  مهم تریــن موضوعــی 

ــل  ــه اه ک ــت  ــث اس ــّنت و حدی ــت در س ــألۀ خالف ــد، مس ــت کاری نموده ان ــر آن را دس گمراه گ

کــش؟ص؟  ســّنت در بــارۀ آن، حدیث هایــی دروغیــن بــه خــدا و امیــن وحــی او و پیامبــر پا

ــاندن  ــق و پوش ــاختن ح ــو س ــت مح ــا نّی ــی ب ــای جعل ــان تألیف ه ــد؛ و صاحب ــبت داده ان نس

کنده انــد؛  حقیقــت و ابهام ســازی بــرای جاهــالن بینــوا، آن حدیث هــا را در میــان مــردم پرا

ــۀ  ــزد هم ــالم ن ــدۀ اس ــه ش ــول پذیرفت ــا اص ــاختگی و ب ــث، س ــد آن احادی ــه می دانن ک ــال آن  ح

فرقه هــای اســالمی در تضــاد اســت و بــا هیــچ یــک از مذهب هــای اســالمی نمی ســازد؛ بلکــه 

گــردد _ و اّمــت بــر خطــا  کــه اّمــت بــر خطــا همداســتان  الزمــۀ آن احادیــث جعلــی، ایــن اســت 

کــه بــر  کــه از دو حــال خالــی نیســت: برخــی از اّمــت بــر ایــن باورنــد  همداســتان نگــردد _ چــرا 

کــه خالفــت بــر پایــۀ  خالفــت علــی امیرالمؤمنیــن نّصــی رســیده؛ و برخــی دیگــر معتقدنــد 

کــس نّصــی نرســیده اســت. پــس ]بــر مبنــای ایــن احادیــث  انتخــاب اســت و بــرای هیــچ 

یگردانــی  ســاختگی[ اّمــت در نپذیرفتــن آن نّص هــا ]بــر خالفــت ابوبکــر و عمــر و عثمــان[ و رو

کنــون نمونه هایــی از آن حدیث هــای  گشــته اســت! ا از آن نصــوص، بــر خطــا همداســتان 

که بدان ها دست یافته ایم، یاد می کنیم: رسوا را 

1. از انـس بـن مالـک روایـت شـده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ بـه باغـی درآمد. کسـی رسـید و در 

ی را به بهشت و خالفت  کوبید. رسول خدا؟ص؟ فرمود:›ای انس! برخیز و بر او در بگشای و و
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کـن!‹  گاهـش  فرمود:›آ کنـم؟‹  گاه  آ را  او  آیـا  گفتـم:›ای رسـول خدا!  مـژده ده.‹  مـن  از  پـس 

پشـت در ابوبکـر بـود؛ بـه او گفتم:›تـو را مـژده باد به بهشـت و خالفت پس از رسـول خدا؟ص؟ !‹ 

کوبیـد. رسـول خدا؟ص؟ فرمـود:›ای انـس! برخیـز و بـر او در بگشـای  کسـی رسـید و در   سـپس 

گاه  گفتـم:›ای رسـول خدا! آیـا او را آ ی را بـه بهشـت و خالفـت پـس از ابوبکـر مـژده ده.‹  و و

گفتم:›تـو را  کـه پشـت در عمـر بـود؛ بـه او  کـن!‹ بیـرون شـدم و دیـدم  گاهـش  کنـم؟‹ فرمود:›آ

رسـول خدا؟ص؟  کوبیـد.  در  و  رسـید  کسـی  ابوبکـر!‹  از  پـس  و خالفـت  بهشـت  بـه  بـاد  مـژده 

ی را بـه بهشـت و خالفـت پـس از عمـر مـژده ده  فرمـود:›ای انـس! برخیـز و بـر او در بگشـای و و

کـه پشـت در عثمـان بـود؛ بـه او گفتم:›تو  کـه کشـته خواهـد شـد.‹ بیـرون شـدم و دیـدم  و بگـو 

کشـته خواهـی شـد!‹ عثمـان نـزد  کـه  را مـژده بـاد بـه بهشـت و خالفـت پـس از عمـر و ایـن 

کشـته خواهـم شـد؟ بـه خـدا سـوگند! مـن از  گفـت:›ای رسـول خدا! چـرا  پیامبـر؟ص؟ درآمـد و 

کـه بـا تـو بیعـت نمـودم، نـه بـه سـاز و آواز پرداختم و نه آرزو پروردم و نـه آلت مردانگی  ام  آن گاه 

را با دستم لمس نمودم.‹ فرمود:›مطلب همین است ای عثمان!‹«

اسـت. خطیـب  فـرد دروغگـو،  آن  ابوبهـز،  بـن عبدالّرحمـان  از سـاخته های صقـر  ایـن 

کـه از علـی بـن مدینـی، در بـارۀ ایـن حدیـث  یـخ بغـداد: 339/9( حکایـت نمـوده  بغـدادی )تار

ی آن را دروغین و سـاختگی شـمرد. نیز ذهبی )میزان اإلعتدال: 467/1 ]317/2[(  سـؤال شـد. و

از آن یـاد نمـوده و آن را دروغ خوانـده اسـت. ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 192/3 ]234/3[( هـم از 

کـه ایـن حدیـث، دروغین و سـاختگی اسـت. همو )همـان: 193/3  کـرده  گـزارش  علـی مدینـی 

گـر ایـن حدیـث درسـت بـود، عمـر خالفـت را بـه نظـر اهـل شـورا وانمی نهـاد  ]235/3[( گویـد: »ا

و بدون درگیری، آن را به عثمان می سپرد.«

ذهبـــی )میـــزان اإلعتـــدال: 91/2 ]531/2[( ایـــن روایـــت را بـــا ایـــن عبـــارت آورده اســـت: 

کوبیدنـــد. رســـول خدا؟ص؟  کـــه از آِن مـــردی بـــود، درآمـــد. در را  »رســـول خدا؟ص؟ بـــه باغـــی 

کار خالفـــت را بـــر عهـــده  کـــه پـــس از مـــن  فرمـــود:›ای انـــس! در بگشـــای و او را بـــه بهشـــت و ایـــن 
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کـــه پشـــت در ابوبکـــر  گشـــودم و دیـــدم  گویـــد:[ در را  خواهـــد داشـــت، مـــژده بخـــش!‹ ]انـــس 

گفتـــه اســـت: »در ســـند ایـــن حدیـــث، عبداألعلـــی بـــن ابی مســـاور  اســـت.« ســـپس ذهبـــی 

کـــه ]نـــزد دانشـــمندان[ مـــردود و ضعیـــف و بی اعتبـــار اســـت.« همـــو )همـــان: 162/1  قـــرار دارد 

گفتـــه اســـت:  ]348/1[( بخـــش آغازیـــن ایـــن روایـــت را از بکـــر بـــن مختـــار بـــن فلفـــل آورده و 

ی، جـــز بـــرای ســـنجش و  گوید:›روایـــت نمـــودن از و »ابن حّبـــان ]کتـــاب المجروحیـــن: 195/1[ 

کـــه “در  ـــد: ›ایـــن ســـخن  گوی ـــز نباشـــد.‹ مقدســـی )تذکـــرة الموضوعـــات: ص15( نیـــز  مقایســـه جای

کـــه  بگشـــای و او را بـــه بهشـــت مـــژده ده ”، دربرگیرنـــدۀ موضـــوع خالفـــت و ترتیـــب آن اســـت 

بکـــر بـــن مختـــار صائـــغ روایـــت نمـــوده؛ و او دروغگـــو اســـت.‹«

کـه بـرای دسـتیابی بـه خالفـت، بـه ایـن  کـه آن سـه تـن در روزی  گویـد: همیـن  امینـی 

که نزدیک بود دسـت به شمشـیر برده شـود،  روایت نیاز داشـتند و جدال آن قدر سـخت شـد 

خیالـی  بـاغ  بـدان  آنـان  کـه  ایـن  بـر  روشـن  اسـت  دلیلـی  ننمودنـد،  احتجـاج  روایـت  بدیـن 

درنیامـده و آن مـژدۀ موهـوم را نشـنیده و خـدای سـبحان آن بـاغ را بـرای اسـتواری شـالودۀ این 

نزدیکـی  اینـان  بـه  انـس  کـه  روزی  چـرا  ایـن،  بـر  افـزون  اسـت.  نیافریـده  یـک،  تار فتنه هـای 

می جسـت و همراهشـان جـوالن مـی داد، ایـن حدیـث را بـرای آن هـا روایـت نکـرد و آن را بـرای 

یکی از این دو تن، صقر و عبداألعلی، پس از خود باقی نهاد؟

از پیشـینیان اهـل سـّنت  ابونعیـم  بـزرگ،  ایـن دو حافـظ  از   آیـا در شـگفت نمی شـوید 

کـه فـرد نخسـت، ایـن روایـت را بـا سـند ناهمـوارش در دالئـل الّنبـّوه  و سـیوطی از متأّخرانشـان، 

را در  فـرد دوم، آن  بـدان اعتمـاد نمـوده؛ و  ابوبهـز دروغگـو آورده و  از طریـق   )]707/2[ 201/2(

یده و هیچ یک از آن دو،  کـرده و بدان شـادمانی ورز الخصائـص الکبـری )122/2 ]206/2[( روایـت 

بـرای بیـان ایـراد سـند آن، لـب از لـب نگشـوده اسـت؟

2. از عایشـه روایـت شـده اسـت: »نوبـت شـبانۀ مـن بـا رسـول خدا؟ص؟ بـود و چون در بسـتر 

آرمیدیـم، گفتـم:›ای رسـول خدا! آیـا مـن گرامی تریـِن همسـرانت نـزد تـو نیسـتم؟‹ فرمـود:›آری؛ 
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ای عایشـه!‹ گفتم:›پـس برایـم از فضیلـت پـدرم سـخن بگو!‹ فرمود:›جبرئیـل به من گفت که 

کـش را از  چـون خـدای تعالـی روح هـا را آفریـد، روح ابوبکـر صّدیـق را از میـان آنـان برگزیـد و خا

 بهشـت و آبـش را از آب حیـات برگرفـت و برایـش قصـری از گوهـری سـپید در بهشـت سـاخت 

که هیچ نیکی ای را از  و سـراهای آن را از طال و نقرۀ سـفید قرار داد و بر خویشـتن سـوگند خورد 

او نسـتاند و در بارۀ هیچ زشـتی ای از او سـؤال ننماید. من نیز نزد خدا ضمانت نمودم _ چنان 

کـس جـز پـدرت، ای عایشـه، در قبـرم بـا مـن  کـه هیـچ  کـه خـدا نیـز بـر خـود ضمانـت نمـوده _ 

هم پهلـو و در تنهایـی ام، مونـس مـن و نیـز خلیفـۀ اّمتـم پـس از مـن نباشـد. جبرئیـل و میکائیـل 

نیـز بـر ایـن مطلـب پیمـان بسـتند و خالفـت وی بـا رایتـی سـپید انعقـاد یافـت و پرچمـش زیـر 

عـرش بسـته شـد و خداونـد بـه فرشـتگان فرمـود:“آن چـه را من برای بنده ام پسـندیدم، شـما نیز 

کـه جبرئیـل و میکائیـل و فرشـتگان آسـمان   پسـندیدید.” پـس افتخـار پـدرت را همیـن بـس 

یـا، بـا او بیعـت نمودنـد؛ و هـر که این را نپذیرد، از من نیسـت  کن در  و دسـته ای از جن هـای سـا

و من نیز از او نیستم.‹«

ی و میـان چشـمانش را بوسـیدم. فرمـود:›ای عایشـه! تـو را همین  عایشـه گویـد: »بینـی و

کـه  کـس تـو مـادرش نباشـی، بـه خـدا سـوگند! مـن پیامبـرش نیسـتم و هـر  کـه هـر  افتخـار بـس 

خواهد از خدا و من تبّری جوید، از تو ای عایشه برائت جوید.‹«

یـخ بغـداد: 36/14( گویـد: »صّحـت ایـن حدیـث به اثبات نرسـیده؛  خطیـب بغـدادی )تار

یـان سـندش همگـی ثقـه هسـتند. شـاید ایـن حدیـث بـر شـیخ ]هـارون[ قّطـان  هـر چنـد راو

ی نسـبت داده انـد. البّتـه مـن، خـود، آن را در حدیـث محّمـد بـن  مشـتبه شـده یـا آن را بـه و

بابشـاذ بصـری، از سـلمة بـن شـبیب، از عبدالـّرّزاق دیـدم؛ و ابن بابشـاذ همـان کس اسـت که 

کنـد.« حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی از افـراد ثقـه روایـت 

ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 31/3 ]488/3[( جمله هایـی از ایـن حدیـث را آورده و سـاختگی 

گفتـه اسـت: »ایـن  کـرده و  خوانـده اسـت. نیـز همـو )همـان: 246/3 ]282/4[( جمله هایـی را یـاد 
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حدیـث، باطـل اسـت؛ گویـا آن را بـه حدیث هـای ایـن بینـوا، هـارون قّطـان، راه داده انـد، بـی آن 

گاه باشـد. این حدیث سـند دیگری نیز دارد که باطل اسـت.« همو گوید: »مسـؤولیت  که وی آ

این روایت بر عهدۀ سـلمه نیسـت و ظاهر آن اسـت که آن را به دسیسـه بر ابن بابشـاذ راه داده اند 

و او حدیثـی سـاختگی را روایـت نمـوده کـه ندانسـته آن را پذیرفتـه، بی آن کـه دریابد.«

کتـاب سـفر الّسـعاده ]211/2[؛  بخشـی از آغـاز ایـن روایـت را فیروزآبـادی در بخـش پایانـی 

از مشـهورترین حدیث هـای سـاختگی  را  نیـز عجلونـی )کشـف الخفـاء ]419/2[( آورده و آن  و 

لـئ 
ّ

بـه بداهـت عقلـی، آشـکار اسـت. سـیوطی )الل کـه بطالنـش  افتراهایـی دانسـته اند  از  و 

المصنوعـه: 150/1 ]291/1[( نیـز آن را باطـل شـمرده اسـت.

3. از عایشـه روایـت شـده اسـت: »نخسـتین سـنگ بنـای مسـجد را پیامبـر؟ص؟ حمـل 

گفتـم:›ای  و سـپس عثمـان.  آن گاه، عمـر؛  کـرد؛  ابوبکـر سـنگی دیگـر حمـل  نمـود؛ سـپس 

رسـول خدا! آیـا بـه اینـان نمی نگـری که چگونه یـاری ات می کنند؟‹ فرمود:›ای عایشـه! اینان 

خلفـای پـس از مـن هسـتند.‹«

گفتـه  و  آورده  ذکـر سـند  بـا  الّصحیحیـن: 97/3 ]103/3[(  )المسـتدرک علـی  کـم  را حا ایـن 

گرچـه بـا سـندی سسـت از روایـت محّمـد بـن فضـل بـن  اسـت: »حدیثـی اسـت صحیـح؛ 

گرفته اند.« عطّیه اشتهار یافته و از این رو، آن را نادیده 

ذهبـی در تلخیـص المسـتدرک علـی الّصحیحیـن گویـد: »مـن گویـم که احمـد، حدیثش ]نزد 

دانشـمندان[ مـردود اسـت و از کسـانی اسـت کـه بـه دلیـل آن که مسـلم در الّصحیح، روایتشـان 

گرفته انـد. یحیـی نیـز هـر چنـد ثقـه بـوده، او را ضعیـف شـمرده اند. از ایـن  را آورده، بـر او عیـب 

گـر ایـن حدیـث _ کـه بـه هیـچ وجـه صحیـح نیسـت _ نّصـی بر خالفت آن سـه باشـد،  گذشـته ا

کودکی پشت پرده بود و پیامبر؟ص؟ وی را به همسری  که عایشه در آن روزگار، هنوز  گفت  باید 

نگرفتـه بـود؛ پـس همیـن سـخن وی بـر بطالن این حدیـث داللت نمایـد ... .«

کــه ایــن روایــت را از عایشــه آورده و آن را صحیــح  کــم افســوس می خــورم  مــن بــه حــال حا
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ــوده  ــت نم ــن )78/3 ]83/3[( روای ــی الّصحیحی ــتدرک عل ــر در المس ــه پیش ت ک ــال آن  ــمرده؛ ح ش

گــر رســول خدا؟ص؟ می خواســت خلیفــه ای برگزینــد، ابوبکــر و عمــر  گفتــه اســت: »ا کــه عایشــه 

ی ایــن حدیــث را صحیــح دانســته و ذهبــی نیــز صّحــت آن را  را برمی گزیــد.« ســپس خــود و

تأیید نموده است.

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »ای بـالل! در میـان مـردم  4. از عبـداهلل بـن عمـر روایـت شـده 

کـه  کـه خلیفـۀ پـس از مـن، ابوبکـر اسـت. ای بـالل! در میـان مـردم بانـگ بـرآور  بانـگ بـرآور 

کـه خلیفـۀ پـس از  خلیفـۀ پـس از ابوبکـر، عمـر اسـت. ای بـالل! در میـان مـردم بانـگ بـرآور 

کـه خداوند از چیزی جز ایـن ابا دارد.«  عمـر، عثمـان اسـت. ای بـالل! ایـن فرمـان را اجرا کن؛ 

_ و ایـن جملـه را سـه بـار فرمـود. _

این حدیث را ابونعیم در فضائل الّصحابه؛ خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 429/7( _ بدون 

کر )تاریخ مدینة دمشق ]174/39[( با ذکر سند روایت نموده اند  ایراد گرفتن از سندش _ ؛ و ابن عسا

و نیز ذهبی )میزان اإلعتدال: 387/1 ]150/2[( آن را با سند دارقطنی و عمرو بن شاهین1 روایت 

گفته است: »این حدیث، ساختگی است و ابوحاتم ]الجرح و الّتعدیل: 45/4[ در بارۀ  کرده و 

گوید:›حدیث شناسان در بارۀ وی چون و  سعید بن عبدالملک _ یکی از راویان این سند _ 

چرا دارند و او حدیث های دروغین روایت نماید.‹«

چـرا گوش هـای دنیـا هنـوز آن بانـگ بـالل را نشـنیده کـه خالفـت آن سـه را در میان مردم 

ی از فرمـان رسـول خدا؟ص؟ سـرپیچید و بانـگ برنیـاوْرد؟ چنیـن چیـزی از  بانـگ بـرآوْرد؟ آیـا و

او دور اسـت! آیـا خداونـد گوش هـای اّمـت محّمـد را کر سـاخت و کسـی آن بانگ را نشـنید؟ 

کاری را فرمـان  کـه هرگـز پیامبـر؟ص؟ چنیـن  بـه خـدا سـوگند! چنیـن نکـرد. درسـت آن اسـت 

نـداد و بـالل بانـگ برنیـاورد و آن را بـه گوش کسـی نرسـانید؛ اّما پس از گذشـت روزگاری دراز، 

کرد! ی اعتماد نتوان  که به و کسی آن را شنید  که  هواپرستی بانگی آفرید 

1. در این مآخذ، عمر بن شاهین آمده است. )غ.(
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کار اّمتـم را بـر  5. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »ابوبکـر پـس از مـن 

داشـت.« خواهـد  عهـده 

ذهبی )میزان اإلعتدال: 93/3 ]627/3[( این حدیث را آورده و گفته است: »خبری است 

دروغ که محّمد بن عبدالّرحمان، آن فرد ناشناخته، آن را آورده؛ و شاید نیز از ابن قراد باشد.« 

ابن قراد همان دروغگوی حدیث ساز است که در همین کتاب )ص260( از وی یاد شد.

6. از زبیر بن عوام روایت شده که از رسول خدا؟ص؟ شنید: »خلیفه های پس از من، ابوبکر 

و عمر هستند و سپس اختالف درمی گیرد.« ]راوی گوید:[ نزد علی رفتیم و او را از این سخن 

خبر دادیم. گفت: »زبیر راست گوید؛ من نیز از رسول خدا؟ص؟ همین را شنیدم.«

کـه ذهبـی )میـزان اإلعتـدال:  ایـن از سـاخته های عبدالّرحمـان بـن عمـرو بـن جبلـه اسـت 

گویـد: »ایـن حدیث، باطل؛ و آفتش از عبدالّرحمان اسـت.« کـرده،  147/1 ]315/1[( از آن یـاد 

یافـت  گـوش خـود در گـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آن چـه را زبیـر از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده، بـه  ا

کـرده بـود، چـرا هنـگام بیعت خواهـی، خالفـت را از آِن خـود شـمرد و بـا نـّص رسـول خدا؟ص؟ 

کـه خبـرش در زمیـن و  گـروه درگرفـت  ی و آن  مخالفـت نمـود؟ چگونـه آن اختـالف میـان و

کـه ایـن سـخن را از رسـول خدا؟ص؟ روایـت نمـوده، خود، در  آسـمان پیچیـده اسـت؟ چـرا زبیـر 

گفـت: »آن را در نیـام نکنـم تـا بـا  کشـید و  آن روزگار از بیعـت بـا ابوبکـر سـرپیچید و شمشـیر 

علی بیعت شود«؟

گفــت: ›ابوبکــر در  7. بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »همانــا جبرئیــل 

روزگار حیاتت، دستیار تو؛ و پس از مرگت، خلیفۀ تو است.‹«

کـه ذهبـی )میـزان  ایـن از سـاخته های ابوهـارون اسـماعیل بـن محّمـد فلسـطینی اسـت 

کـرده و ابوهـارون را  یـک یـاد  گویـد: »آن را ابن جـوزی بـا سـندی تار اإلعتـدال: 114/1 ]247/1[( 

دروغگـو شـمرده اسـت.«
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بارخدایا؛ منّزهی تو! چه گستاخند اینان در برابر خدای نگاهبان بس قدرتمند، و بر امین 

وحی او و مقام قدسی رسول خدا؛ که به وی حکمی را نسبت داده اند که روح األمین آن را نازل 

نموده تا پیامبر به همۀ اّمتش اعالن کند و ایشان راه آشکارش را با فرمانبری از خلیفۀ پس از وی 

طی نمایند؛ اّما آن حضرت؟ص؟ از اعالن آن دست کشیده تا آن گاه که مردی از فلسطین آمده و آن 

حکم را به آن حضرت؟ص؟ رسانده تا مهاجران و انصاِر پیرامون خویش را از آن آگاه نماید!

آری؛ لقمـه در دهـان بـردن از پشـت چنیـن اسـت؛ نـه، بلکه این کاری اسـت که در خفا 

دسیسـه چینی شـده و یـا آن مـرد فلسـطینی بـا سـاختن ایـن حدیـث، بـه حکومـت غیردینـی 

نزدیکی جسـته اسـت!

8 . از ابوسـعید خدری، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »چون به معراج 

بـرده شـدم، گفتم:›بارخدایـا! علـی را پـس از مـن خلیفـه گردان!‹ آسـمان ها به لـرزه درآمدند و 

کـه  فرشـتگان بـر مـن بانـگ زدنـد:›ای محّمـد! بخوان:“هیـچ چیـزی را نمی خواهیـد، مگـر آن 

خـدا خواهـد.” و خدا ابوبکر را خواسـته اسـت.‹«

ایـن از سـاخته های یوسـف بـن جعفر خوارزمی اسـت که ذهبـی )میزان اإلعتـدال: 329/3 

کـه ایـن، سـاختۀ یوسـف اسـت  گویـد  گفتـه اسـت: »ابن جـوزی  کـرده و  ]463/4[( از آن یـاد 

کـه پایانـش چنیـن اسـت:›هرآینه خداونـد خواسـته  و جوزقانـی نیـز آن را بـا ذکـر سـند آورده 

ی آن را سـاختۀ یوسـف بن جعفر  که خلیفۀ پس از تو، ابوبکر صّدیق باشـد.‹ سـپس و اسـت 

لـئ المصنوعـه: 156/1 ]301/1[(
ّ

شـمرده اسـت.« )الل

دهـد؛  انجـام  خواهـد،  را  چـه  آن  خداونـد  »همانـا  اسـت:  آمـده  چنیـن  نیـز  عبارتـی   در 

و خلیفۀ پس از تو، ابوبکر است.«

9. از علی امیرالمؤمنین، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »ای علی! سـه 

کـه ابوبکـر را  کـه تـو را مقـّدم دارد؛ اّمـا خداونـد بـر مـن ابـا نمـود، مگـر آن  نوبـت از خـدا خواسـتم 

مقّدم دارد.«
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که شیوۀ  یخ بغداد: 213/11( آن را با سندی بی ارزش آورده و چنان  خطیب بغدادی )تار

او است، از عیبش لب فروبسته است. ذهبی )میزان اإلعتدال: 222/2 ]122/3[( آن را از طریق 

بن  علی  آفتش  شاید  که  باطل  است  »خبری  است:  گفته  و  آورده  ابوحجیفه  از  خطیب، 

باطل  را  آن  ]ص172[(  ص126  الحدیثّیه:  ی  )الفتاو ابن َحَجر  همچنین  باشد.«  کلبی  حسین 

که در کنز العّمال )139/6 ]559/11[( آمده است _  شمرده و سیوطی در الجامع الکبیر _ چنان 

النضره:  )الّریاض  ابوبکر شمرده است. محّب الّدین  از فضیلت های  از دیلمی1  نقل  به  را  آن 

150/1 ]188/1[( نیز آن را با لفظ یاد شده و نیز با این لفظ آورده و سپس غریب شمرده است: 

که ابوبکر را مقّدم دارد.« ید، مگر این  »در بارۀ تو سه نوبت با خداوند ستیز نمودم؛ اّما ابا ورز

امانتـداران  آن   _ حدیـث  حافظـان  آن  و  روایـت  ایـن  سـازندۀ  از  مـن  گویـد:  امینـی 

کـه روشـن  کـه پـس از آن  ی هسـتند، می پرسـم  کـه دسـتیار و گنجینه هـای دانـش و دیـن! _ 

گشـت موضـوع خالفـت، جـز بـا تعییـن و خواسـت خـدای سـبحان، در کسـی اسـتقرار نیابد _ 

کـه خـدا خواهـد.« _ و خـدا نیـز ابوبکر را  کنـد.« و »چیـزی نخواهیـد، جـز آن  »و خداونـد آن چـه را خواهـد، 

کـه بدانـد  کـه پیـش از آن  خواسـت، دیگـر چـه جایـی بـرای درخواسـت پیامبـر؟ص؟ می ماَنـد 

کسـی قرار داده، آن را برای علی؟ع؟ درخواسـت نماید؟ پس  خدای تعالی خالفت را در چه 

ی وظیفـه داشـت کـه نخسـت از خـدا بپرسـد کـه خالفـت را در چـه کسـی قـرار داده، نـه ایـن  و

کـه آسـمان ها و فرشـتگان از آن، بـه لـرزه درآینـد! ایـن لـرزش تنهـا  ی درخواسـتی نمایـد  کـه از و

کـه پیامبـر؟ص؟ درخواسـتی زشـت و نـاروا نمـوده؛ و مـا پیامبرمـان را بزرگ تـر از  ی بـوده  از ایـن رو

که در چنین انحطاطی فروافتد! یم  آن می شمار

کـه چه کسـی از اّمت او، شایسـتۀ خالفت  نیـز چگونـه بـر آن حضـرت؟ص؟ پوشـیده مانـده 

کنان آن ها و مؤمنان2 از آن ابا  که خداوند و آسـمان ها و سـا اسـت و آن را برای کسـی خواسـته 

کم مایه به خداوند پناه می بریم! دارند!؟ از این سخنان سست و 

1. الفردوس بمأثور الخطاب: 316/5. )غ.(

که در حدیث دیگر خواهد آمد. 2. چنان 
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گاه  ــوار پــس از فرشــتگان و آســمان ها، از ایــن مطلــب آ ــر بزرگ ــر ایــن، چــرا پیامب ــزون ب اف

ــه ســوی او اســت  ــد و خطــاِب تبلیــغ آن نیــز ب ــدان نیازمندن کــه او و اّمتــش ب  شــده، حــال آن 

گــردن ســپارند؟ همــۀ فرشــتگان و آســمان ها، آورنــدگان وحــی  کــه بــدان  فنــد 
ّ
ی مکل و اّمــت و

گردنــد!1 گاه  ی، بدیــن مطلــب آ بــه ســوی پیامبــر؟ص؟ نبودنــد تــا پیــش از و

کیـد و آن را پیاپـی تکـرار  کـه پیامبـر؟ص؟ بـر ایـن درخواسـت تأ نیـز چـه چیـز سـبب شـد 

کـه خداونـد از اجابـت آن ابـا نمـوده، خـالف آن را خواسـته بـود؟ نمایـد، حـال آن 

تی هسـتند که به باور مـن، هر کس  کـه می آیـد، مشـکال این هـا و پرسـش های مهـّم دیگـر 

فی که چنین 
ّ
بدیـن روایـت اعتمـاد نمایـد، راهـی بـرای حـّل آن ها نمی جویـد. اف و تف بـر مؤل

کـه آن را ]فقـط[ غریـب  دروغـی را یـاد می کنـد و آن را نکتـۀ ظریـف می شـمارد2 و بـر دیگـری 

می شـود3.«  دسـتیاری  صحیـح  حدیث هـای  بـا  روایـت  »ایـن  می گویـد:  و  می کنـد  قلمـداد 

یم. بارخدایا! به تو شکوه می آور

یـخ بغـداد: 24/14( بـا ذکـر سـند از ابراهیـم بـن هانـی، از هـارون  10. خطیـب بغـدادی )تار

کـه اسـبی را نـزد  مسـتملی )د.247(، از یعلـی4 بـن اشـدق، از عبـداهلل بـن جـراد روایـت نمـوده 

کـه  کسـی سـوار می شـود  ی بـر آن سـوار شـد و فرمـود: »ایـن اسـب را  رسـول خدا؟ص؟ آوردنـد. و

خلیفۀ پس از من است.« سپس ابوبکر صّدیق بر آن سوار شد.

کـه چنیـن  گویـا اسـب خالفـت، هـوش از سـر خطیـب بـرده _ غافـل از آن  گویـد:  امینـی 

کـه در سـند ایـن روایـت اسـت  ی از ایـراد بزرگـی   اسـبی هنـوز آفریـده نشـده! _ و از ایـن رو، و

را  از راه وحـی، راهـی دیگـر  بـر شـیوۀ مماشـات و جـدل اسـت؛ وگرنـه مـا در بـارۀ دانـش پیامبـر؟ص؟  البّتـه ایـن سـخن   .1
یـم کـه در هـر رخـداد، جبرئیـل بـر او نـازل می شـد تـا هـم ابـالغ آن را رخصـت دهـد و هـم  می پیماییـم، هـر چنـد بـر ایـن باور

دل هـای اّمـت را اسـتواری بخشـد.

2. بنگرید به: نزهة المجالس: 186/2�

ِضره: 150/1 ]188/1[. 3. بنگرید به: الّریاض الّنَ

که ما آوردیم. 4. در تاریخ بغداد خطیب بغدادی ]24/14[ علی آمده؛ اّما درست همان است 
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یده اسـت!  ی که میدان دار سندشناسـی بوده، پوشـیده نماَند، سـکوت ورز و بر کسـی چون و

یم: یان این حدیث را می آور کنون چکیدۀ سخن در بارۀ راو ا

گویـد: »ناشـناخته  الـف( ابراهیـم بـن هانـی. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 260/1[ 

اسـت و حدیث هـای باطـل مـی آورد.«

ــث  کاِر حدی ــز  ــه ای ج ــارون! حرف ــت: »ای ه گف ی  ــه و ــم ب ــتملی. ابونعی ــارون مس ب( ه

ــد!« ــرار می ده ــه دان ق ــث، آن را در زبال ــه حدی ــت ب ــا پرداختن گوی ــه  ک ــوی؛  بج

گذشت. که در زنجیرۀ ایشان  ج( یعلی بن اشدق. یکی از دروغگویان است؛ چنان 

ی  گویـــد: »و د( عبـــداهلل بـــن جـــراد، عمـــوی یعلـــی. ذهبـــی )میـــزان اإلعتـــدال ]400/2[( 

ناشـــناخته اســـت و خبـــرش صحیـــح نیســـت؛ زیـــرا آن را یعلـــی بـــن اشـــدق، آن فـــرد دروغگـــو، 

گفتـــه است:›شـــناخته شـــده نیســـت  ـــم ]الجـــرح و الّتعدیـــل: 21/5[  ی روایـــت نمایـــد. ابوحات  از و

گوید:›یعلـــی بـــن اشـــدق از  و خبـــرش صحیـــح نباشـــد.‹ نیـــز ابن َحَجـــر )االصابـــه: 288/2( 

ضعیفـــان اســـت و عبـــداهلل بـــن جـــراد در حدیـــث، سســـت و بی اعتبـــار اســـت و صّحـــت 

ــیده اســـت.‹« ــات نرسـ ــه اثبـ ــش بـ حدیثـ

لئ المصنوعه: 156/1 ]301/1[( این روایت را در شمار حدیث های ساختگی 
ّ

سیوطی )الل

گفته است: »این حدیث، ساختگی است و ابن جراد اعتبار ندارد.« سپس  آورده و سپس 

کرده است. سخنان حافظان را در ضعیف شماری و بطالن حدیث ابن جراد نقل 

و  مـن  دسـتیار  »ابوبکـر  اسـت:  شـده  روایـت  پیامبـر(  از   =( مرفـوع  نحـو  بـه  جابـر،  از   .11

کـه بـه زبـان مـن  کارهـا در میـان اّمتـم پـس از مـن اسـت. عمـر محبـوب مـن اسـت  عهـده دار 

بـرادرم و صاحـب پرچـم مـن اسـت.« از مـن اسـت. علـی  گویـد. عثمـان  سـخن 

در کنـز العّمـال )160/6 ]628/11[( از انـس ]از پیامبـر؟ص؟[ نقـل شـده اسـت: »ابوبکر دسـتیار 

گـردد. عمـر بـه زبـان من سـخن گوید. مـن از عثمان هسـتم و عثمان  کـه جانشـینم  مـن اسـت 

از من اسـت.«
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که ابن سّمان در الموافقه با  کادح بن رحمه، آن فرد دروغگو، است  این از ساخته های 

ِضره )28/1 ]42/1[( آمده است. ذهبی )میزان اإلعتدال  که در الّریاض الّنَ ذکر سند آورده؛ چنان 

الّرجال:  ]الکامل فی ضعفاء  گفته است: »ابن عدّی  کرده و  کادح یاد  از طریق  را  ]399/3[( آن 

پذیرفته  متن هایش،  و  سندها  و  است  حفظ  غیرقابل  حدیث هایش  گوید:›همۀ   ]83/6

ی از مسعر و ثوری، حدیث های ساختگی روایت نموده  گویند:›و کم و ابونعیم  نگردد.‹ حا

است.‹« )لسان المیزان: 481/4 ]567/4[(

از  ابی بکـــر،  بـــن  عبدالّرحمـــان  از   ]542/3 الّصحیحیـــن:  علـــی  ]المســـتدرک  کـــم  حا  .12

کتفـــی بـــده تـــا بـــرای شـــما  رســـول خدا؟ص؟ روایـــت نمـــوده اســـت: »بـــه مـــن دوات و اســـتخوان 

کار را الزم ندانســـت  گمـــراه نگردیـــد.« ســـپس ]ایـــن  کـــه پـــس از آن، هرگـــز   نوشـــته ای بنـــگارم 

کســـی جـــز ابوبکـــر ابـــا می ورزنـــد.« )کنـــز  و منصـــرف شـــد و[ فرمـــود: »خداونـــد و مؤمنـــان از 

)]550/11[  139/6 العّمـــال: 

13. از عایشه روایت شده است: »رسول خدا؟ص؟ در بیمارِی مرگش به من فرمود: ›پدر 

افتد  آرزو  به  آرزوپیشه ای  که  دارم  بیم  زیرا  بنگارم؛  نامه ای  تا  فراخوان  من  نزد  را  برادرت   و 

کسی جز ابوبکر ابا دارند.‹« گوینده ای بگوید:“من برتر هستم.” و خداوند و مؤمنان از  و 

از  طریـق،  چنـد  از  را  آن  دیگـران  و   ]153/7 ]المسـند:  احمـد  و   ]10/5 ]الّصحیـح:  مسـلم 

عایشـه روایـت نموده انـد کـه در برخـی آمـده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ در بیمـارِی مرگـش بـه من 

کـه  فرمود:›عبدالّرحمـان بـن ابی بکـر را نـزد مـن فراخـوان تـا در تأییـد ابوبکـر، نامـه ای بنـگارم 

کـن؛  گشـت و[ فرمـود: »او را رهـا  کسـی در بـارۀ او دچـار اختـالف نشـود.‹« سـپس ]منصـرف 

کـه مؤمنـان در بـارۀ ابوبکـر دچـار اختـالف شـوند.« حاشـا 

در عبـارت روایـت شـده از عبـداهلل بـن احمد آمده اسـت: »ای ابوبکـر! خداوند و مؤمنان 

تألیـف  المحرقـه  )الّصواعـق  می ورزنـد.«  ابـا  شـوند،  اختـالف  دچـار  تـو  در بـارۀ  مـردم  کـه  ایـن  از 

ابن َحَجر: ص13 ]ص22[؛ شرح مشارق األنوار: 258/2(

)542)
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کــه ابوبکــر  14. از عایشــه، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »بــرآن شــدم 

کــه ابوبکــر  کنــم  و پســرش _ عبدالّرحمــان _ را فراخوانــم و وصّیتنامــه ای بنویســم _ وصّیــت 

ی بــه خالفــت  کــه مــن از و کســی نگویــد  گوینــدگان نگوینــد _  خلیفــۀ پــس از مــن اســت _ تــا 

ی خالفــت ننمایــد _ . ســپس  کســی جــز او، آرزو شایســته ترم _ و آرزوپیشــگان آرزو نکننــد _ و 

ــت  پس می زننــد _ وصّی ــن را باز ــا دارد و مؤمنــان ای ــد از آن اب گفتــم خداون ]منصــرف شــدم و[ 

کســی جــز ابوبکــر  کــه  کــه خــدای تعالــی ابــا دارد از آن  گفتــم؛ بــا تکیــه بــر ایــن  نمــودن را تــرک 

پس می زنــد و مؤمنــان  پــس  می زننــد _ . یــا: خداونــد باز گــردد و مؤمنــان نیــز جــز او را باز خلیفــه 

ابا می ورزند.«

کـرده  ایـن را صغانـی در مشـارق األنـوار، از بخـاری ]الّصحیـح: 2145/5[ بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه در حاشـیه اش آمـده اسـت: »مـا آن را در صحیـح بخـاری نیافتیم؛ پس بـدان مراجعه گردد.« 

کـه میـان دو خـّط تیـره آوردیـم، آن را در شـرح خویـش )90/2( توضیـح  و ابن ملـک بـا عباراتـی 

گویـد: »ایـن نّصـی  کـرده،  داده اسـت. نیـز ابن حـزم )الفصـل فـی الملـل و الّنحـل: 108/4( از آن یـاد 

کـه پیامبـر _ علیـه الصـاة و السـام _ ابوبکـر را بـرای والیـت بـر اّمـت پـس از  اسـت آشـکار بـر ایـن 

گرفتـه اسـت.« خویـش، بـه جانشـینی 

کـه بـا سـندهای  کتـف و دوات« اسـت  ایـن شـکلی مسـخ شـده از »حدیـث اسـتخوان 

کتاب هـای صحیـح و مسـند آمـده و در پیشـاپیش آن هـا، صحیـح مسـلم و صحیـح  فـراوان در 

کـه شـکل  بخـاری جـای دارنـد. آنـان ایـن حدیـث را بدیـن صـورت درآورده انـد؛ زیـرا دیده انـد 

کـه ابن عّبـاس در روایـت  کامـل _ چنـان  صحیـح آن بـه سودشـان نیسـت؛ اّمـا مصیبـِت تـاّم و 

کـه  کـه رسـول خدا؟ص؟ در زمـان خویـش، از نگاشـتن وصّیتـی  صحیـح گفتـه اسـت _ آن اسـت 

گرفـت  گـری بـاال  گمراهـی نـرود، بازداشـته شـد و غوغا  در نظـر داشـت تـا اّمـت پـس از وی بـه 

و آن حضـرت؟ص؟ بـه آن چـه بـدان وصفـش نتوان کرد، نسـبت داده شـد و یکی از ایشـان گفت: 

از وفـات  بـر ایـن مـرد چیـره شـده اسـت!« آن گاه، پـس  یـا: »درد  »ایـن مـرد هذیـان می گویـد!« 

آن حضـرت؟ص؟ آن تاریـخ صحیـح را بـه ایـن گونـۀ سـاختگی و دسیسـۀ چیـده شـده درآوردنـد.
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حدیـث  آن  برابـر  در  را  »ایـن  گویـد:   )]49/11[  17/3 البالغـه:  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد 

ساخته اند که در بیماری اش از وی روایت شده است:›دوات و صفحۀ سپیدی برایم بیاورید 

گمـراه نگردیـد.‹ پـس نـزد وی بـه اختـالف  کـه از آن پـس، هرگـز  تـا بـرای شـما چیـزی بنویسـم 

برخاستند و یکی از ایشان گفت:›درد بر او چیرگی یافته؛ ما را کتاب خداوند بس باشد!‹«

گویـد: ایـن پنـاه بـردن بـه خداونـد1، یـا بـر شـیوۀ خبردهـی از رخ نـدادن اختـالف  امینـی 

است و یا برای بازداشتن از آن.

بـر مبنـای نخسـت، از ایـن سـخن، دروغ الزم آیـد؛ زیـرا بـه یقیـن، از جانـب امیرالمؤمنین 

گـرد آن هـا جمع شـدند و نیز سـروِر خزرج، سـعد بـن عباده،  کـه  و بنی هاشـم و بـزرگان صحابـه 

و دیگـر انصـار، اختـالف درگرفـت، آن هـم چـه اختالفی! هرچند پـس از چندی، وضع و حال 

گزیـر سـاخت، در دل هاشـان  آن روزگار، ایـن مخالفـت ورزان را از بیعـت بـا خلیفـۀ برگزیـده نا

تـا پایـان زندگـی و نیـز در دل هـای شـیعیان و پیروانشـان تـا روز قیامـت، خشـم و ناخرسـندی 

 بـوده و خواهـد بـود و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و خانـدان و شـیعیانش در هـر هنگامـه و فرصـت، آوا 

و آه برآورده و از آن حّق غصب شده و خلیفۀ ستم دیده دم زده اند.

کـه بسـیاری از صحابـۀ بـزرگ بـه سـبب مخالفتشـان بـا نهـی  بـر مبنـای دوم، الزم آیـد 

در موضـوع  اختالفـی  یدنـد؛  ورز اختـالف  گـروه  آن  بـا  زیـرا  فاسـق شـمرده شـوند؛  پیامبـر؟ص؟ 

کـه همـۀ صحابـه  کـه پیامبـر از آن بـه خـدا پنـاه بـرده بـود؛ و ایـن بـا آن داوری آنـان  خالفـت 

امیرالمؤمنیـن  کسـانی جـز  ویـژۀ  را  آن   کـه  ایـن  مگـر  نـدارد؛  عـادل می شـمارند، سـازگاری   را 

گروندگانش دانند! و این همه به بطالن آن  روایت انجامد. و 

در  چـرا  کـه  بازپرسـیم  حدیـث،  ایـن  روایتگـر  اّم المؤمنیـن،  از  تـا  بیاییـد  مـن  بـا  کنـون  ا

گـردد؛  یـارو   روز اختـالف، لـب بـه ایـن حدیـث نگشـود تـا بـا نـّص رسـول امیـن بـا مخالفـان رو

کـه هرگـز چیـزی از  ی پاسـخ دهـد  و ایـن بیـان را از هنـگام نیـاز بـه تأخیـر انداخـت؟ شـاید و

که مؤمنان اختالف ورزند.« 1. در آن سخن آن حضرت؟ص؟ :»حاشا 
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یـان بدنهـاد پس از  کـه بـه او چسـبانده اند، از همسـر بزرگـوارش نشـنیده؛ اّمـا راو ایـن سـخنان را 

کـرده ]و ایـن حدیـث جعلی  وفـات عایشـه، کرامتـش را پـاس نداشـته، در ایـن کار، نیـک نظـر 

کـه بـه زودی بـا طریـق صحیـح، از  گـواه ایـن پاسـخ، سـخنی اسـت  را بـه او نسـبت داده انـد[! 

عایشـه خواهـد آمـد و بـا تعییـن خلیفـه از جانـب پیامبـر منافـات دارد.

کــه رســول خدا؟ص؟ فرمــود: »پیشــوایان خالفــت پــس از مــن،  15. از عایشــه روایــت شــده 

ابوبکر و عمر هستند ... .«

این را ذهبی )میزان اإلعتدال: 227/2 ]133/3[( یاد کرده و گفته است: »این خبر، باطل؛ و 

ی، ثقه هستند.« یانش، جز و علی بن صالح انماطی مّتهم به ساختن آن است و راو

کـه بیـم و نگرانـی  از ناآرامی هـا، پـس از وفـات پیامبـر؟ص؟، در  یغـا از ایـن  گویـد: در امینـی 

گیـرد و بـا اسـتناد جسـتن بـه ایـن نـّص  کـه پـدر عایشـه می توانسـت از ایـن روایـت بهـره  روزی 

روشـن، از پیامدهـای انتخاب گـری در موضـوع خالفـت برهـد، آن را از یـاد عایشـه بـرد. شـاید 

گـر در آن هنگام سـخنی گوید، بگویند که سـخنی گفته که بخشـی  کـه ا ی بیـم داشـت  هـم و

که دیگر فرصت از دسـت رفته  از سـودش به خود او رسـد؛ پس آن را به تأخیر افکند تا آن گاه 

ی تـا لحظـۀ مـرگ ایـن کار را بـه تأخیـر افکنـد ]و  و جبران پذیـر نبـود! اّمـا درسـت آن اسـت کـه و

ی خواهید دید. به آن لب نگشود[. به زودی خالف این روایت را با طریق صحیح، از و

16. از عبـداهلل بـن عمـر، بـا سـند مّتصـل ]از پیامبـر، خطـاب بـه عثمـان[ روایـت شـده 

کـه از پـی مـن اندکـی درنـگ  اسـت: »پـس از مـن دوازده خلیفـه خواهنـد بـود: ابوبکـر صّدیـق 

یسـت و به شـهادت، کشـته خواهد  کرد؛ قطب دایرۀ عرب، عمر، که سـتوده خواهد ز خواهد 

کـه خـدای؟زع؟ به تو  کـه بـه زودی مـردم خواهنـد خواسـت تـا جامـه ای را  شـد؛ و تـو ای عثمـان! 

گـر آن را درآوری، بـه  کـه جانـم بـه دسـت او اسـت! ا پوشـانیده، از تـن درآوری. سـوگند بـه آن 

کـه شـتر در سـوراخ سـوزن درون شـود.« بهشـت درون نخواهـی شـد، مگـر آن 

کـه در البدایـة و الّنهایـه )206/6 ]230/6[( آمـده، بیهقـی ]دالئـل الّنبـّوه: 392/6[  ایـن را چنـان 
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کـه در آن، عبـداهلل بـن صالـح، آن دروغگـوی حدیث سـاز، اسـت و نیـز  بـا سـند خویـش آورده 

ی حدیث هـای زشـت و  گویـد: »نـزد و یـخ الکبیـر: مـج290/3[  کـه بخـاری ]الّتار ربیعـة بـن سـیف 

ناپذیرفتنـی اسـت.« ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 48/2 ]443/2[( آن را از طریـق یحیـی بـن معیـن 

کـه بـا آن مقـام واال و حدیث سـنجی اش،  گفتـه اسـت: »مـن از یحیـی در شـگفتم  کـرده و  یـاد 

دارای  ربیعـه  مـی ورزد!  سـکوت  آن  در بـارۀ  و  می کنـد  روایـت  را  باطلـی  چنیـن  چگونـه 

حدیث هـای زشـت و ناپذیرفتنـی و عجیـب اسـت.«

کـه پیامبـر بـا یکـی از زنـان  »و آن گاه  17. از ابن عّبـاس در بـارۀ ایـن سـخن خـدای تعالـی: 

راز  بـا حفصـه چنیـن  »پیامبـر  اسـت:  ]تحریـم/3[ چنیـن رسـیده  گفـت.«  راز  بـه  خویـش سـخنی 

کار خالفـت را بـه دسـت می گیـرد و بعـد از او، عمـر بـه خالفـت  ی،  کـه ابوبکـر پـس از و گفـت 

خواهد رسید. حفصه این راز را برای عایشه بازگفت.«

کـرده اسـت. در نزهـة المجالـس )192/2(  ایـن را َبـالُذری )أنسـاب األشـراف ]424/1[( روایـت 

کتـاب  در  و عمـر  ابوبکـر  »بـه خـدا سـوگند! همانـا خالفـت  گفـت:  ابن عّبـاس؟ضر؟  کـه  آمـده 

گفـت.‹ پیامبـر بـه حفصـه  کـه پیامبـر بـا یکـی از زنـان خویـش سـخنی بـه راز  خـدا هسـت:›و آن گاه 

کـه ایـن سـخن را بـا  فرمود:›پـدر تـو و پـدر عایشـه پـس از مـن بـر مـردم والیـت دارنـد؛ اّمـا مبـادا 

بازگویـی!‹« کسـی 

کـه پیامبـر بـا  کـه در بـارۀ ایـن آیـه: »و آن گاه  کـرده  نیـز ذهبـی از عایشـه، بـا ذکـر سـند روایـت 

ی راز گفـت: »ابوبکـر خلیفـۀ پـس  کـه پیامبـر بـه و گویـد  گفـت.«  یکـی از زنـان خویـش سـخنی بـه راز 

از مـن اسـت.«

ایـن را ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 294/1 ]627/1[( از حدیث هـای باطـل خالـد بن اسـماعیل 

مخزومـی، آن فرد دروغگو، شـمرده اسـت.

]مّکـه[  فتـح  و  خـدا  یـاری  ›چـون  آیـۀ  کـه  »آن گاه  اسـت:  شـده  روایـت  ابن عّبـاس  از   .18

یم!‹ پس  فرارسـد.‹ نـازل گشـت، عّبـاس نـزد علـی آمـد و گفت:›برخیز تا نـزد رسـول خدا؟ص؟ رو
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ی سـؤال نمودند. فرمـود:›ای عّباس، ای عموی  هـر دو نـزد رسـول خدا رفتنـد و در بـارۀ آن، از و

ی  رسـول خدا! همانـا خداونـد ابوبکـر را خلیفـۀ مـن بـر دیـن خـدا و وحیـش قـرار داده؛ پـس از و

گفـت: گیریـد!‹ عّبـاس  قـرار  تـا در راه حـق  بریـد  گردیـد و فرمـان  تـا رسـتگار   سـخن شـنوید 

گرفتند.‹« ی فرمان بردند و به خدا سوگند! در راه حق قرار  ›و مردم از و

در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »ای عمـو! همانـا خداونـد ابوبکر را خلیفۀ مـن بر دین خدا 

کنیـد تـا  و وحیـش قـرار داده؛ پـس بعـد از مـن، از او فرمـان بریـد تـا هدایـت یابیـد و بـه او اقتـدا 

گرفتند.« کردند و در راه حق قرار  گوید: »پس چنین  گیرید!« ابن عّباس  در راه حق قرار 

بـن  ابراهیـم  بـن  عمـر  طریـق  از  را  روایـت  ایـن   )294/11 بغـداد:  یـخ  )تار بغـدادی  خطیـب 

اّمـا سـیوطی  خالـد، آن فـرد دروغگـو، آورده و از سـند و متنـش هیـچ عیبـی نگرفتـه اسـت؛ 

از آوردن ایـن روایـت، عمـر  کـه پـس  گـزارش نمـوده  ی  لـئ المصنوعـه: 152/1 ]294/1[( از و
ّ

)الل

گویا  یـخ بغداد نیسـت؛  ]بـن ابراهیـم[ را دروغگـو شـمرده اسـت. ایـن سـخن در نسـخۀ چاپی تار

یـده اسـت.  دسـت امانتـدار )!( چـاپ بـرای خدمـت بـه آن عقیـده، در ایـن کالم تحریـف ورز

کـه دروغگـو و حدیث سـاز بـوده اسـت.  کـردی اسـت  ایـن فـرد همـان عمـر بـن ابراهیـم قرشـی 

گویـد: »ایـن حدیـث، صحیـح نیسـت.« ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 249/2 ]180/3[( 

کـه عّبـاس ایـن نـّص روشـن را از رسـول خدا؟ص؟ شـنید _ و فرزنـدش  یغـا  گویـد: در امینـی 

کتـاب عزیـز خـدا می یافـت _ و همـراه بـا سـوگند بـه خداونـد، آن را  خالفـت آن دو شـیخ را در 

بـه مـردم پیـام مـی داد و پیامبـر فرمانـش داد تـا از آن دو فرمـان َبـرد و بـه آنـان اقتـدا نمایـد؛ پـس 

چـرا بـا همـۀ این هـا بـه مخالفـت برخاسـت؟ چـرا از بیعـت بـا ابوبکـر سـرباز زد؟ )العقـد الفریـد: 

ِضـره: 167/1 ]207/1[؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 385/3 ]356/3[( چـه چیـز او را  یـاض الّنَ 50/2 ]87/4[؛ الّر

کـه پیامبـر؟ص؟ وفـات فرمـود، نـزد امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ برود  واداشـت تـا در چاشـتگاه روزی 

گـر در  کسـی خواهـد بـود! ا کار خالفـت در چـه  کـه  و بگویـد: »نـزد رسـول خدا رو و از او بپـرس 

گـر در غیـر مـا اسـت، مـا را بـدان امـر نمایـد و وصّیـت کنـد.« و  میـان مـا اسـت، آن را بدانیـم؛ و ا
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گر آن را از رسـول خدا بپرسـیم و او مـا را از آن بازدارد، مردم  علـی؟ع؟ فرمـود: »بـه خـدا سـوگند! ا

هرگـز خالفـت را بـه مـا ندهنـد! بـه خـدا سـوگند! هرگـز ایـن را از رسـول خدا نخواهـم پرسـید.« و 
چون نیمروز نزدیک شد، رسول خدا وفات فرمود.1

کـه چـه کسـی را  یـم و از او بپرسـیم  در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »برخیـز تـا نـزد پیامبـر رو

گـر جـز ایـن  گزینـد، چنـان بـاد؛ و ا گـر خلیفـه را از مـا  خلیفـۀ پـس از خویـش خواهـد سـاخت! ا

اسـت، در بـارۀ مـا وصّیـت نمایـد تـا ]از آزار[ حفـظ شـویم ... .«

چـه چیـز سـبب شـد تـا عّبـاس پـس از وفـات رسـول خدا؟ص؟ بـه علـی بگویـد: »دسـتت 

کـه عمـوی رسـول خدا بـا پسـرعموی  گوینـد  کنـم و بدیـن سـان،  را پیـش آور تـا بـا تـو بیعـت 

گـر چنیـن شـود، ]از  کـه ا رسـول خدا بیعـت نمـود و آن گاه، خاندانـت نیـز بـا تـو بیعـت نماینـد؛ 

سـوی هیـچ کـس[ فسـخ نخواهـد شـد.«2 و علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ بگویـد: »مگـر کسـی جـز مـا در 

پـی خالفـت هسـت؟« )اإلمامـة والسیاسـه: 5/1 ]12/1[(

کـه ابن سـعد در الّطبقـات الکبـرٰی آورده، چنیـن آمده اسـت: »علی گفت:›ای  در عبارتـی 

کار نزاع خواهد نمود؟‹« کسی با شما در این  کار جز به دست تو است و آیا  عمو! آیا این 

ی پرسـید: »آیـا رسـول خدا در بـارۀ چیـزی بـه تـو  کـرد و از و و از چـه رو بـا ابوبکـر دیـدار 

ی پرسـید  وصّیـت نمـود؟« و او گفـت: »نـه!« و نیـز چـرا با عمر دیدار نمود و همین سـؤال را از و

کـه پیامبر آنـان را به خالفت تعیین  و همـان جـواب را شـنید و پـس از اعتـراف گرفتـن از آن دو 

ننمـوده، بـه علـی گفـت: »دسـتت را پیـش آور تـا بـا تـو بیعـت کنـم و خاندانـت نیـز با تـو بیعت 

نماینـد.« )اإلمامـة والسیاسـه: 6/1 ]12/1[(

کـه چنیـن چیـزی  کنیـم؛  گفـت: »ای علـی! برخیـز تـا مـن و حاضـران بـا تـو بیعـت  یـا چـرا 

یـخ األمـم و الملـوک طبـری )194/3 ]193/3[(؛ الّسـیرة  1. الّطبقـات الکبـری تألیـف ابن سـعد )ص766 ]245/2[(؛ تار
بیهقـی  تألیـف  الکبـری  السـنن  ]12/1[(؛   5/1( السیاسـه  و  اإلمامـة  ]304/4[(؛   332/4( ابن هشـام  تألیـف  النبوّیـه 

)149/8( نقـل شـده از صحیـح بخـاری ]1616/4[؛ البدایـة و الّنهایـه )251/5 ]271/5[(.

2. ]»لم ُیَقل« که در حدیث آمده[ از مصدر اقاله است، نه قول.
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رد کردنـی نیسـت و کار در دسـت مـا اسـت.« و علـی فرمـود: »مگـر کسـی جـز مـا در خالفت نظر 

کـه بـه زودی چنیـن خواهـد شـد.« )الّطبقـات  دارد؟« و عّبـاس گفـت: »بـه خـدا سـوگند! پنـدارم 

الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: ص667 ]246/2[(

و چـه چیـز عّبـاس را واداشـت تـا در روزی کـه عثمـان به خالفت رسـید، بـه علی بگوید: 

کـه عقـب کشـیدی! بـه تـو گفتم:›نشـانۀ وفـات در  »هیـچ گاه تـو را پیـش نینداختـم، مگـر ایـن 

ی در بـارۀ خالفت سـؤال نماییم.‹ و تـو گفتی:›بیم  چهـرۀ رسـول خدا آشـکار اسـت؛ بیـا تـا از و

کـه ]از نظـر پیامبـر[ خالفـت در مـا نباشـد؛ پس ]در این صورت، از طـرف مردم[ هیچگاه  دارم 

ی وفـات فرمـود و چشـم مـردم تنهـا بـه سـوی تـو بـود.  بـه خالفـت نخواهیـم رسـید.‹ سـپس و

گفتم:›بیـا تـا بـا تـو بیعـت نمایـم تا کسـی در خالفتت اختـالف نورزد.‹ و تو  ابا نمودی. سـپس 

گـر بـرای خالفـت  عمـر درگذشـت و تـو را گفتم:›خداونـد دسـتت را ]از بیعـت عمـر[ گشـود و ]ا

اقدام کنی[ از سـوی کسـی پیامدی متوّجه تو نیسـت. پس در شـورا درون مشـو؛ باشـد که خیر 

پیـش آید.‹« ]أنسـاب األشـراف َبـالُذری: 23/5[

گونۀ دیگر روایت

کــه همــراه بــا آن چــه خــوش  گفــت: »تــو را بــه ســوی چیــزی پیــش نبــردم، مگــر آن  عّبــاس 

نداشــتم، پــس رفتــی! هنــگام وفــات رســول خدا؟ص؟ در بــارۀ ایــن کار به تو مشــورت دادم و تو ابا 

کــه بر ایــن کار شــتاب نمایی  کــردم و گفتــم   نمــودی. پــس از وفــات آن حضــرت؟ص؟ بــاز چنیــن 

ــه در  ک ــم  گفت ــو  ــه ت ــرار داد، ب ــوراییان ق ــان ش ــو را در می ــام ت ــر ن ــه عم ک ــرباز زدی. آن گاه  ــو س و ت

ایشــان درون نشــوی و تــو نپذیرفتــی. پــس یــک ســخن را از مــن بپذیــر: هــرگاه اهــل شــورا چیــزی 

گــروه بــر حــذر بــاش؛ زیــرا  را بــه تــو عرضــه داشــتند، نپذیــر تــا تــو را خلیفــه قــرار دهنــد؛ و از ایــن 

گیــرد.« )العقــد  کســی جــز مــا آن را بــه دســت  ایشــان همــواره مــا را از خالفــت دور می کننــد تــا 

الفریــد: 157/2 ]98/4[(

کـــه جبرئیـــل همـــراه پیامبـــر؟ص؟ بـــود، ابوبکـــر  19. از ابوهریـــره نقـــل شـــده اســـت: »هنگامـــی 
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را  او  آیـــا  ابوبکـــر اســـت.‹ پیامبـــر فرمـــود:›ای جبرئیـــل!  گفت:›ایـــن  برگذشـــت. جبرئیـــل 

ـــتگان  ـــا فرش ـــه همان ک ـــت؛  ـــن اس ـــهورتر از زمی ـــمان مش ی در آس ـــت:›آری؛ و گف ـــی؟‹  می شناس

او را خردمنـــِد قریـــش می خواننـــد؛ و او دســـتیار تـــو در دوران زندگـــی ات و خلیفـــۀ تـــو پـــس از 

وفاتت است.‹«

ایـن را ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 130/1[ از طریـق اسـماعیل بـن محّمـد بـن یوسـف 

نیسـت؛  روا  ی  و بـه  احتجـاج  و  مـی دزدد  حدیـث  »اسـماعیل  اسـت:  گفتـه  و  کـرده   روایـت 

کـه در الللـئ المصنوعـه )152/1 ]295/1[(  و ابن طاهـر او را دروغگـو دانسـته اسـت.« نیـز چنـان 

آمده، ابوعّباس یشـکری در الفوائد الیشـکرّیات، آن را از طریق احمد بن حسـن بن ابان مصری 

روایـت نمـوده؛ و او همـان دروغگـوی فریبـکار حدیث سـاز اسـت.

یــخ مدینــة دمشــق: 296/30[ بــا ذکــر ســند از ابوبکــره روایــت نمــوده  کر ]تار 20. ابــن عســا

کــه  گروهــی در برابــرش غــذا می خوردنــد. بــه مــردی  کــه  اســت: »نــزد عمــر؟ضر؟ رفتــم؛ حــال آن 

کتاب هــای ]آســمانی[ پیــش از  گفــت:›در  در انتهــای مجلــس نشســته بــود، نظــر افکنــد و 

گفت:›خلیفۀ پیامبر؟ص؟ صّدیِق او است.‹« که خوانده ای، چه می یابی؟‹  خود 

این روایت را سـیوطی )الخصائص الکبرٰی: 30/1 ]52/1[( آورده، آن گاه که در بارۀ اثبات نام 

برده شـدن ابوبکر در کتاب های اّمت های پیشـین سـخن گفته اسـت. ما به سـندی برای این 

روایت دسـت نیافتیم و در سسـت بودنش همین بس که هر چه گشـتیم، آن را به شـکل مرسـل 

دیدیـم. و آن اهـل کتابـی را کـه در انتهـای آن مجلـس بـود نشـناختیم تـا میـزان دیانـت و ثقـه 

بودنـش را ارزیابـی کنیـم. بـه فـرض کـه چنیـن سـخنی درسـت باشـد، تنهـا هنگامی بـر مطلوب 

عمـر داللـت می کنـد کـه او مجادلـه کننـده را مجـاب سـازد کـه پیامبـر؟ص؟ ابوبکـر را بـه خالفـت 

برگزیده و این لقب را به وی داده و کسـی جز او در این دو ویژگی با وی شـریک نیسـت. اّما مورد 

نخسـت؛ بـرای کسـی کـه ابوبکـر را نخسـتین خلیفـه نمی شـمارد، جـای تأّمـل اسـت؛ و ایـن کـه 

مـردم ابوبکـر را بـا ایـن دو ویژگـی خوانده انـد، بـرای اثبـات تطبیق مطالب کتاب های پیشـین بر 
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وی کفایـت نکنـد؛ چـرا کـه آن مطالـب بـر مـدار واقعّیت می چرخد و نه آن چه مـردم گویند. و اّما 

مـورد دوم؛ در حدیـث صحیـح متواتـر آمـده که رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »همانـا دو خلیفه در میان 

شـما قـرار می دهـم.« و ابوبکـر هیـچ یـک از آن دو نیسـت. نیـز ایـن سـخن بـا سـند صحیـح از وی 

دربـارۀ علـی؟ع؟ روایـت شـده اسـت: »تـو بـرادر و وصـّی و خلیفـه ام پـس از مـن هسـتی.«1 پـس 

علـی؟ع؟ خلیفـۀ بـرادر خویـش، پیامبـر پاک، از همان روز نخسـت بوده؛ و پیامبـر به هوای نفس 

سخن نگوید و گفتارش جز وحیی که بر وی فرود آید، نباشد.

نیـز گذشـت کـه رسـول خدا؟ص؟ لقـب صّدیـق را بـه مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن عطـا فرمـود. 

کبـر« اسـت. بنگریـد بـه: همیـن  او صّدیـق ایـن اّمـت و یکـی از صّدیق هـای سـه گانه و »صّدیـق ا

شـمرده  ثقـه  حافظـان،  نـزد  کـه  یانـی  راو و  صحیـح  سـند  بـا  جـا،  آن  در   .314-312/2 کتـاب: 

ی مّدعـِی ایـن لقـب  کـه جـز خـود و کـس را  کـه امیرالمؤمنیـن سـخن هـر  می شـوند، می یابیـد 

که مقصود از صّدیق و خلیفه،  باشـد، دروغ می شـمارد. پس در آن روایت، شـاهدی نیسـت 

کـه آنـان می خواهنـد. کسـی باشـد  همـان 

گویـد: »عمـر بـن عبدالعزیـز مـرا نـزد حسـن بصـری فرسـتاد تـا در بـارۀ  21. محّمـد بـن زبیـر 

گفتم:›مـرا در بـارۀ آن چـه مـردم در آن اختـالف  ی سـؤال نمایـم. نـزد او رفتـم و  چیزهایـی از و

ورزنـد، پاسـخی شـفابخش ده! آیـا رسـول خدا؟ص؟ ابوبکـر را خلیفـۀ خـود سـاخت؟‹ حسـن به 

گفـت:›وای بـر تـو! آیـا در ایـن مطلـب تردیـدی هسـت؟ آری؛  حالـت نشسـته راسـت شـد و 

کـه معبـودی جـز او نیسـت! پیامبـر ابوبکـر را خلیفـۀ خـود سـاخت و او  سـوگند بـه خدایـی 

کـه  یـد و از او بیش تـر بیـم داشـت  فرمـان خـدا را بهتـر می دانسـت و او را بیش تـر تقـوا می ورز

مبـادا وفـات نمایـد و ابوبکـر را خلیفـۀ خویـش نسـازد!‹«

کـه در پایانـش آمـده  ایـن را ابن ُقَتیبـه )اإلمامـة والسیاسـه: ص4 ]10/1[( بـا ذکـر سـند آورده 

گـر  کـه مبـادا ا یـد؛  اسـت: »و او بـه خـدای تعالـی داناتـر بـود و بیـش از دیگـران، او را تقـوا می ورز

کتاب: 286-278/2� 1. بنگرید به: همین 
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ابوبکـر را خلیفـه نسـازد، دیگـران بـر مسـلمانان اسـتیال یابنـد!« همیـن را ابن َحَجـر )الّصواعـق 

کرده است. المحرقه: ص15 ]ص26[( یاد 

کـه چگونـه بـه خـدای تعالـی سـوگند  بنگریـد بـه ایـن پارسـامنش زاهدنمـای خشـک مغز 

تأییـد  را  آن  عمـر،  و  ابوبکـر  خـود  حّتـی  اّمـت،  از  یـک  هیـچ  کـه  چیـزی  بـر  می خـوَرد  دروغ 

نمی کنند. به زودی حدیث های صحیح و صریح از خود اهل سّنت، از طریق امیرالمؤمنین 

کـه پیامبـر؟ص؟ کسـی را بـه خالفـت برنگزیـد. نیز در  علـی و ابوبکـر و عمـر و عایشـه خواهـد آمـد 

م خواهد آمد که ابوبکر در بیمـارِی مرگ خویش، 
ّ
ـد هفتـم، ایـن حدیـث مسـل

ّ
ـد و مجل

ّ
همیـن مجل

کسـی بـا او در  کیسـت تـا  کـه خالفـت از آِن  کاش از رسـول خدا؟ص؟ پرسـیده بـودم  گفـت: »ای 

کـه آیـا انصـار از خالفـت بهـره ای دارنـد!« پـس  کاش از او پرسـیده بـودم  مـورد آن سـتیز نکنـد! 

سـخن حسـن بصـری در بـارۀ موضـوع مـورد اختـالف مردم، خود، بیماری اسـت و نه شـفا، آن 

کرده است! گمان  که پرسنده  گونه 

کرده است: »چون  22. ابن حّبان ]کتاب المجروحین: 277/1[ با ذکر سند از سفینه روایت 

رسول خدا؟ص؟ مسجد1 را بنا نمود، سنگی در ساختمان آن نهاد و به ابوبکر فرمود:›سنگت 

کنار سنگ ابوبکر بگذار!‹ سپس  کنار سنگ من بگذار!‹ سپس به عمر فرمود:›سنگت را  را 

از  فرمود:›اینان خلفای پس  آن گاه،  بگذار!‹  کنار سنگ عمر  را  فرمود:›سنگت  به عثمان 

من هستند.‹«

گفتــه اســت: »ابوزرعــه  کــرده و  ایــن را ابن َحَجــر )الّصواعــق المحرقــه: ص14 ]ص24[( یــاد 

ــّوه  ــل الّنب ــی )دالئ ــن2 و بیهق ــی الصحیحی ــتدرک عل ــم در المس ک ــت.‹« حا ــد نیس ــندش ب گوید:›س

]553/2[( نیــز آن را بــا ذکــر ســند آورده و صحیــح شــمرده اند. ابن َکثیــر )البدایــة و الّنهایــه: 204/6 

کــرده اســت. ــاد  ]227/6[( نیــز آن را ی

1. در البدایة و الّنهایه )204/6 ]227/6[( مسجد مدینه آمده است.

2. وی آن را در المستدرک علی الّصحیحین )13/3 ]14/3[( آورده که عبارت پایانی اش چنین است: »اینان صاحبان 
امر ]خالفت[ پس از من هسـتند.«
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تـا  نمی کـرد  بیـان  بی سـند  را  آن  و  می نمـود  ذکـر  را  روایـت  ایـن  سـند  ابن َحَجـر  کاش 

گاه شـوند. ایـن روایـت را از  خواننـدگان بـه بطـالن آن و نیـز باطـل بـودن حکـم بـه صّحـت آن آ

کـه در زنجیـرۀ دروغگویـان از او یـاد شـد؛ و همیـن در عیـب   طریـق نعیـم بـن حّمـاد آورده انـد 

کـه صّحـت  کاش صحیـح شـمارندۀ ایـن روایـت می دانسـت  کفایـت نمایـد. نیـز  و نقصـش 

را در بـارۀ  او و قومـش  بنـای اعتقـادش را می لرزاَنـد و عقیـدۀ  بـر خالفـت، سـنگ  نـّص  ایـن 

کـه از ابوبکـر و عمـر و علـی   انتخابـی بـودن خالفـت، باطـل می نمایـد و بـا آن روایـت صحیـح 

و عایشـه و ... _ چنـان کـه خواهـد آمـد _ آورده اند، تناقـض دارد که پیامبر؟ص؟ در حالی وفات 

کسی را خلیفۀ خویش نساخت. که  فرمود 

کـه هنـگام نقـل آن از طریـق  ذهبـی روایـت یـاد شـده را باطـل شـمرده، بـا همـان سـخن 

گذشت. کتاب )ص335(  کم آورده شد و در همین  عایشه، از جانب حا

23. از عبـداهلل بـن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »بـه آن دو کس 

پـس از مـن اقتـدا کنید: ابوبکـر و عمر!«

این را عقیلی ]الّضعفاء الکبیر: 95/4[ از طریق مالک، با ذکر سند آورده و گفته است: »این 

که اصلی ندارد.« دارقطنی آن را از روایت احمد خلیلی  حدیثی است زشت و ناپذیرفتنی 

گفته است: »این حدیث، ثابت نیست و عمری _ محّمد بن  آورده و  با سندش  ضمیری، 

عبداهلل، نوادۀ عمر بن خّطاب، که راوی این حدیث است _ ضعیف است.« ابن حّبان ]کتاب 

گفته است: »عمری  گوید: »احتجاج به وی جایز نباشد.« دارقطنی نیز  المجروحین: 282/2[ 

حدیث های باطل از مالک نقل می کند.« )لسان المیزان: 237/5 ]268/5[(

کـرده اسـت: »از  24. حسـن بـن صالـح قیسـرانی از اسـحاق بـن محّمـد انصـاری نقـل 

خلیفـه  را  علـی  رسـول خدا؟ص؟  چگونـه  اسـتاد!  پرسـیدم:›ای  یمـوت  بـن  ُمـزرع  بـن  یمـوت 

نسـاخت و ابوبکـر را بـه خالفـت برگزیـد؟‹ گفت:›مـن از جاحـظ در همیـن زمینه سـؤال کردم 

کـه از ابراهیـم نّظـام در ایـن مـورد سـؤال نمـوده و او گفته اسـت:“خدای؟زع؟ فرماید:  و او گفـت 

347/5
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کـه هرآینـه آنـان را در  کردنـد، وعـده داده  کارهـای شایسـته  کـه ایمـان آوردنـد و  کسـان از شـما را  خداونـد آن 

کـرد. ]نـور/55[ جبرئیـل  کـه پیـش از ایشـان بودنـد، جانشـین  کسـانی را  کـه  کنـد؛ چنـان  زمیـن جانشـین 

کـه دو  گـو می نشسـت، چنـان  گفـت و  پـس از آوردن وحـی، بـر پیامبـر؟ص؟ فـرود آمـده، بـا او بـه 

مـرد بـا هـم سـخن گوینـد. پیامبـر فرمـود: ای جبرئیـل! اینـان کـه خداونـد در زمین خلیفه شـان 

گفـت: ابوبکـر و عمـر و عثمـان و علـی. و از عْمـر ابوبکـر تنهـا دو  کیسـتند؟ جبرئیـل  سـازد، 

گـر پیامبـر علـی را خلیفـه می سـاخت، نوبـت خالفـت بـه ابوبکـر و عمـر   سـال مانـده بـود و ا

و عثمـان نمی رسـید؛ اّمـا خداونـد بـا دانـش خویـش، آن هـا را بـه حسـب باقیمانـدۀ عمرشـان 

ترتیـب بخشـید ]و بـه نظـم آورد[ تـا آن چـه خـدای _ تبـارک و تعالـی _ بدیشـان وعـده داده بـود، 

پذیـرد.”‹« تحّقـق 

یـخ مدینـة دمشـق: 186/4 ]115/13[( ایـن روایـت را بـا ذکـر سـند آورده اسـت.  کر )تار ابن عسـا

کـه یـاد شـد، تفسـیر  گرامـی را چنـان  گـر جبرئیـل ایـن آیـۀ  کـه ا گاه درمی یافـت  کاش انسـانی آ

یافتـه و چـون انگیزه هـا بـرای بیـان آن فـراوان بـود، آن را بـه امـت  کـرده و پیامبـر بـزرگ آن را در

کار  کـه نیازی شـدید بدین  ابـالغ نمـود تـا هـر کـس راه رشـد و هدایـت خویش را بشناسـد، چرا 

علـی  بـر  به ویـژه  مانـد؟  پوشـیده  اّمـت  همـۀ  بـر  تفسـیر  ایـن  چگونـه  پـس  داشـت؛  وجـود 

کـس  امیرالمؤمنیـن و ابوبکـر و عمـر و ابن عّبـاس، آن بزرگ دانـای اّمـت، و عایشـه! چـرا هیـچ 

گـو در بـارۀ موضـوع خالفت، به آن اسـتناد ننمود؟  بـدان حّجـت آوری نکـرد و هنـگام گفـت و 

ی را تعییـن می نماید یا  سـبب آن همـه غوغـا و هیاهـو در تعییـن خلیفـه چیسـت؟ آیا نـص، و

اجمـاع اّمـت؟ دیـدگاه نخسـت را کسـی جـز شـیعیان بـاور نـدارد؛ و اّما کسـانی که ایـن روایت 

بـرای آنـان آفریـده شـده، بـرای نـص ارزشـی قائل نیسـتند و وجـود آن را در کتاب و سـّنت اّدعا 

کـه بهتـر از مـن بـود  گـر مـن کسـی را بـه خالفـت برنگزینـم، کسـی  نمی کننـد و عمـر می گویـد: »ا

کسی را به خالفت برنگزید.« ]= پیامبر[ نیز 

از بیعــت  کــه  کســانی  پــس وضــع  نّظــام تصــّور نمــوده،  کــه  گــر ماجــرا چنــان باشــد  ا

کــه اهــل ســّنت  ســرپیچیدند، چگونــه اســت؟ آیــا بایــد بــه عدالــت ایشــان حکــم نمــود، چنــان 
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کــه  ــالن عثمــان از ایشــان اســتثنا می شــوند، چنــان  ــا قات ــد؟ ی ــه معتقدن ــارۀ همــۀ صحاب در ب

کننــدگان از بیعــت[  ــف 
ّ
ابن حــزم بــر آن اســت؟ آیــا ایــن حکــم ]اســتثنا[ در بــارۀ آنــان ]= تخل

کــه در  کســانی بوده انــد  کــه در میــان آنــان  نیــز جــاری می گــردد؟ آیــا ... ؟ ایــن در حالــی اســت 

کریــم، در بــارۀ عصمتشــان آیــه فــرود آمــده اســت؛ و نیــز بــزرگان و برجســتگان صحابــه در  قــرآن 

آنــان قــرار داشــتند. یــا ایشــان در برابــر ایــن نــّص روشــن بــه تأویــل و اجتهــاد پرداختنــد؟ و ایــن 

کار در میان صحابه چند همانند دارد؟

ــه  ک ــواری اســت  گ ــس نا ــا صــرف نظــر از اّتهامــات و ســخنان درشــت و ب همــۀ این هــا ب

ــام، رســیده اســت. ابن ُقَتیبــه ]تأویــل  ــان ایــن ســند، و در رأس آن هــا نّظ ی ــارۀ برخــی از راو در ب

ی از پلیــدان و مشــهور بــه بــدکاری بــود.« ذهبــی )لســان  گویــد: »و مختلــف الحدیــث: ص46[ 

گردش جاحــظ  کفــر شــمرده اســت. پــس از نّظــام، شــا ــه  ی را مّتهــم ب المیــزان: 67/1 ]59/1[( و

ی نیــز دیگرانــی بــه  کــه در زنجیــرۀ دروغگویــان )ص248( از او یــاد شــد. پــس از و قــرار دارد 

ــد. همیــن قیــاس وجــود دارن

25. از عمرو بن شعیب، از پدرش، از جّدش، نوادۀ عمرو بن عاص، روایت شده است: 

گره خورده؛ پس  گفته شد:›این جنگ  گره خورد، به پیامبر؟ص؟  »چون در روز خیبر، جنگ 

گر حادثه ای برایش پیش آمد، او را  کن. ا گرامی ترین صحابی ات نزد خویش را به ما معّرفی 

یم.‹ پیامبر فرمود:›ابوبکر دستیار من است و پس  گر زنده ماند، به حضورش رو بشناسیم؛ و ا

از من در جایم خواهد بود. عمر از زبان من به حق سخن می گوید. من از عثمان هستم و او 

نیز از من است. علی برادر من است و در روز قیامت، همنشینم خواهد بود.‹«

ایـن را ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال: 211/2[ از طریـق عقیلـی ]الّضعفـاء الکبیـر: 130/2[ یـاد نمـوده 

گفتـه اسـت: »مّتهـم بـه سـاختن ایـن حدیـث، ایـن شـیخ نـادان، سـلیمان بـن شـعیب بـن  و 

لیـث مصـری، اسـت.«

خطیب بغدادی )تاریخ بغداد: 261/13( آن را با این لفظ آورده است: »چون در روز حنین، 
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جنگ گره خورد، جندب بن عبداهلل نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و گفت:›ای رسول خدا! این جنگ 

گره خورده و ما ندانیم که چه پیش آید. آیا ما را از بهتریِن اصحابت و دوست داشتنی ترینشان 

که  باد  تو  بر  آفرین  گفتی!  خوب  که  فرمود:›ها؛  رسول خدا؟ص؟  نمی کنی؟‹  آگاه  خویش  نزد 

جلودار این سخن شدی! وی ابوبکر صّدیق است که پس از من، حکمران مردم خواهد بود. 

آن گاه،  به حق سخن می گوید.  زبان من  بر  سپس عمر بن خّطاب، دوست من، است که 

عثمان بن عّفان است که او از من است و من نیز از اویم. سپس علی بن ابی طالب، برادر و 

همنشین من، است تا قیامت برپا گردد.‹«

یان این سند، از این قرارند:  راو

_ علی بن حّماد بن سکن. دارقطنی گوید: »حدیث وی ]نزد دانشمندان[ مردود است.«

_ مجاعة بن ثابت. دروغگو بود. به زنجیرۀ دروغگویان بنگرید.

_ ابن لهیعه. یحیی او را غیر قوی شمرده و مسلم گوید: »وکیع و یحیی قّطان و ابن مهدی 

او را بی اعتبار شمرده اند.«

_ عمرو بن شعیب. ابوداوود گوید: »حدیث عمرو، از پدرش، از جّدش حّجت نیست.«

کـه  ایـن  بـه  اعتمـاد  بـا  فروبسـته،  لـب  روایتـی  باطـل شـمردن چنیـن  از  شـاید خطیـب 

کس پوشیده نیست. بطالن سند و متن آن بر هیچ 

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »ای عثمـان! تـو بـه زودی پـس از مـن  26. از انـس روایـت شـده 

کـه جامـۀ خالفـت را از تـن درآوری؛ اّمـا  عهـده دار خالفـت می شـوی و منافقـان می خواهنـد 

کـه نـزد خـود مـن افطـار خواهـی نمـود.« چنیـن مکـن و آن روز را روزه بگیـر، 

ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 300/1 ]639/1[( آن را از طریـق خالـد بـن محّمـد ابورّحـال بصـری 

]کتـاب  ابن حّبـان  اسـت.  عجیـب  حدیث هـای  دارای  »او  اسـت:  گفتـه  و  آورده  انصـاری 

ی را جایـز نشـمرده اسـت.« در لسـان المیـزان  المجروحیـن: 284/1[ حّجـت آوری بـه حدیـث و

نیسـت.‹« قـوی  ی  گفتـه اسـت:›و »ابوحاتـم  گویـد:  نیـز   )]469/7[ 794/2(
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کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »ای حفصـه! آیـا تـو را مـژده  27. در حدیثـی از ابوهریـره آمـده 

ندهـم؟« گفـت: »آری.« فرمـود: »پـس از مـن، حکومـت بـه ابوبکـر و سـپس بـه پدرت می رسـد. 

گفـت:  اّمـا ایـن سـخن مـرا پوشـیده نگـه دار!« حفصـه بیـرون شـد تـا نـزد عایشـه درآمـد و بـه او 

گفـت: »بـه چـه چیـز؟« حفصـه آن سـخن را برایـش  »ای دختـر ابوبکـر! آیـا تـو را مـژده ندهـم؟« 

کـه آن را پوشـیده نـگاه دارم؛ پـس رازدار بـاش!«  گفـت: »پیامبـر از مـن خواسـت  بیـان نمـود و 

سـپس خـدای تعالـی ایـن آیه هـا را نـازل فرمـود: »ای پیامبـر! چـرا آن چـه را خداونـد بـرای تـو حـال 

کار، خشـنودی همسـرانت را می خواهی[؟« _ تا پایان چند آیه _ ]تحریم/1[ کرده، حرام می کنی ]و با این 

این را ماوردی )أعالم الّنبّوه: ص81 ]ص135[( با ذکر سند آورده است.

همچنیـن عقیلـی ]الّضعفـاء الکبیـر: 155/4[ آن را از طریق موسـی بـن جعفر انصاری آورده 

صحیـح  و  نگـردد  پذیرفتـه  حدیثـش  و  اسـت  ناشـناس  حدیـث،  نقـل  »در  اسـت:  گفتـه  و 

نیسـت.« نیـز ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]201/4[( در شـرح حـال موسـی، از ایـن حدیـث یـاد کرده و 

گفتـه اسـت: »ناشـناخته و خبـرش از اعتبـار سـاقط اسـت.« آن گاه، پـس از بیـان حدیـث، آن 

را باطل شمرده است. )لسان المیزان: 113/6 ]133/6[(

گر مشـروع بوده باشـد،  متـن ایـن حدیـث از سـندش تباه تـر اسـت؛ زیـرا والیـت یـاد شـده ا

کـه اطاعتـش  کمـی را  کـه آن را آشـکارا بیـان نمایـد تـا راه حـق و حا پیامبـر؟ص؟ وظیفـه داشـته 

بـر مـردم واجـب اسـت، بـه ایشـان معّرفـی نمایـد و آنـان بدیـن طریـق بـه سـعادت رسـند؛ نـه 

کـه معـارف دینشـان را از چـه  کـه آن را پوشـیده دارد تـا مـردم سرگشـته ماننـد و نداننـد  ایـن 

یشـه به نام انتخـاب یا اجماع  ی، بـه خزه ای بی ر گیرنـد و بدیـن سـان، بـرای تعییـن و کسـی فرا

مخـدوش چنـگ زننـد.

اگر هم آن والیت نامشروع بوده، پیامبر؟ص؟ وظیفه داشته که ابوبکر و عمر را از آن نهی نماید 

یا به حفصه فرمان دهد که امر آن حضرت؟ص؟ را در پرهیز از ورطۀ این هالک، به آن دو ابالغ 

نماید، نه این که آن را پوشیده و سربسته نگاه دارد؛ تا آن دو ناآگاهانه بدان ورطه در نیفتند. 
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حّتی حق چنین بود که جامعۀ دینی را نیز از این مطلب آگاه نماید: »تا آن کس که هاک می شود، 

به حّجتی روشن هاک گردد و آن که زنده می ماند، به حّجتی روشن زنده بماند.« ]انفال/42[

گـر ایـن حدیـث صحیـح باشـد، چیـزی جـز خبـر دادن آن حضـرت؟ص؟ از  بـر ایـن مبنـا، ا

گزیـر بـوده باشـد. عبـارت مژده آمیـز روایـت بـا  یـدادی بیرونـی نیسـت؛ هرچنـد رخ دادنـش نا رو

کـه حفصـه بـه آن شـادمان  گفتیـم، منافـات نـدارد؛ زیـرا خبـر دادن از چیـزی اسـت  آن چـه 

شـده، یعنـی زمامـداری پـدرش بـر اّمـت؛ پـس سـخن در مجـرای خواسـته های او جریـان یافته 

کـه اّمـت بـه چنیـن  گـو در بـارۀ خالفـت  گفـت و  اسـت. بـه همیـن دلیـل، هنـگام داغ شـدن 

گـر ایـن حدیـث را نـّص تـوان شـمرد _ حفصـه آن را آشـکار ننمود.  نّصـی نیـاز شـدید داشـت _ ا

ی، بنـا بـر مصلحت هایـی  کـه فرمـان پوشـیده نـگاه داشـتن ایـن حدیـث بـه و جـز ایـن نیسـت 

که بر پژوهندگان پوشیده نیست! بوده 

28. از جعفـر بـن محّمـد، امـام صـادق ]؟ع؟[ از پـدرش، از جـّدش روایـت شـده اسـت: 

»فاطمـه ]؟اهع؟[ شـبانه وفـات نمـود. پـس ابوبکـر و عمـر و انبوه جمعّیت آمدنـد و ابوبکر به علی 

گفت:›پیـش بیـا و نمـاز بگـزار!‹ علـی گفت:›نه؛ به خدا سـوگند! من پیـش نمی آیم، حال آن 

کـه تـو خلیفـۀ رسـول خدا؟ص؟ هسـتی.‹ پـس ابوبکـر پیش ایسـتاد و با چهـار تکبیر نمـاز گزارد.«

ــداهلل  ــه عب ک ــمرده  ــی ش ــث را از مصیبت های ــن حدی ــدال: 488/2[ ای ــزان اإلعت ــی ]می ذهب

ــال:  ــاء الّرج ــی ضعف ــل ف ــدّی ]الکام ــت. ابن ع ــک آورده اس ــی، از مال ــی مّصیص ــد قدام ــن محّم ب

258/4[ گویــد: »همــۀ حدیثــش غیرقابــل حفــظ و روایــت اســت.« ابن حّبان ]کتــاب المجروحین: 

حدیــث   150 از  بیــش  شــاید  و  می کنــد  دســتکاری  را  »حدیث هــا  اســت:  گفتــه   ]39/2

ی حدیث های ســاختگی  کــم و نّقــاش گوینــد:›و دســتکاری شــده بــه مالــک بســته باشــد. حا

گویــد: »اخبــار را دســتکاری  از مالــک روایــت نمــوده اســت.‹« ســمعانی )األنســاب ]459/4[( 

ی جایــز نباشــد.« )میــزان اإلعتــدال: 70/2 ]488/2[(؛ لســان المیــزان:  می نمــود و حّجــت آوری بــه و

)]412/3[ 334/3
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یـخ  ک، حضـرت صـادق، نسـبت داده شـده، بـا آن چـه در تار کـه بـه امـام پـا ایـن دروغ 

شـبانه  رسـول خدا،  دختـر  »فاطمـه،  گفـت:  کـه  اسـت  ناسـازگار  آمـده،  عایشـه  از  صحیـح، 

ی دفـن شـد و علـی بـن  گاه نگشـت تـا و دفـن گشـت. علـی او را دفـن نمـود و ابوبکـر؟ضر؟ از آن آ

کـم ایـن  گـزارد.« )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 163/3 ]178/3[(. حا ابی طالـب؟ضر؟ بـر او نمـاز 

خبـر را صحیـح شـمرده و ذهبـی نیـز او را تأییـد نمـوده اسـت.

گفته اسـت:›نزد ما ثابت اسـت  گوید: »واقدی  بی )الّسـیرة الحلبّیه: 360/3 ]361/3 [( 
َ
َحل

ی نمـاز گزارد  کـه علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ فاطمـه را همـراه عّبـاس و فضـل، شـبانه دفـن نمـود و بر و

گاه ننمودند.‹« کسـی را آ و 

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »من ابوبکـر و عمر را پیش  29. از انـس بـن مالـک روایـت شـده 

نینداختـم؛ بلکـه خداونـد آن دو را پیـش انداخـت و بـا آنـان، بـر مـن مّنـت نهاد. پـس، از آن دو 

کـه بـرای آن دو بـد خواهـد،  کنیـد. هـر  ی  ی و در بزرگداشـت و یـاد آن هـا از خداونـد پیـرو پیـرو

کـه بـرای من و اسـالم بد خواسـته اسـت.« جـز ایـن نیسـت 

که در کنز العّمال )144/6]572/11[( آمده است. این را ابن نّجار با ذکر سند آورده؛ چنان 

سرورشـان  آنـان،  پیشـاپیش  و  وحـی،  خانـدان  افـراد  و  اصحـاب  بیشـینۀ  بـر  چگونـه 

که پیامبر؟ص؟ آن دو شیخ را بر علی؟ع؟ و جز او مقّدم شمرده،  امیرالمؤمنین، پوشیده مانده 

که خدا و رسـولش  که خدای تعالی آن دو را مقّدم شـمرده اسـت؛ پس از بیعت کسـی  آن گاه 

مقّدم شمرده اند، سرپیچیدند و از او اطاعت نکردند و او را پیش نینداختند؟

کــه پیامبــر؟ص؟ روز پنج شــنبه، پنــج روز پیــش از وفاتــش، آن چــه را  چــرا مانــع شــدند 

کــه پیــش از آن روز، بدیــن مطلــب تصریــح  می خواســت در بــارۀ خلیفــه بنویســد؛ پــس از ایــن 

کــه خــدای تعالــی پیــش انداختــه  کــس را   کــرده بــود و چیــزی نمی نوشــت جــز نــام همــان 

و خود آن حضرت؟ص؟ پیش تر بدان تصریح نموده بود؟

که خدا و رسولش آن دو را پیش  چرا در روز سقیفه، هیچ کس از این مطلب ساختگی 
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را پیـش می انداخـت  ابوعبیـدۀ جـّراح  ابوبکـر در آن روز،   انداخته انـد، سـخن نگفـت؟ چـرا 

کـه در خبـر صحیـح آمـده اسـت؟  ی و عمـر ترغیـب می نمـود؛ چنـان  و مـردم را بـه بیعـت بـا و

کـه انس نیز  کـر شـده بـود؛ چندان  گویـا گوش هـای مـردم از شـنیدن خبـر ایـن پیـش انداختـن، 

هرگـز آن را نشـنید!

30. از ابن عمـر و ابوهریـره روایـت شـده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ از عربـی بیابان نشـین، 

فاصلـه  ایـن  در  گـر  گفت:›ا عـرب  بپـردازد.  بعـد  را  آن  بهـای  کـه  خریـد  جـوان  ماده شـترانی 

کنـم؟‹ فرمود:›ابوبکـر َدیـن مـرا می پـردازد و وعـده ام را وفـا می کنـد.‹  وفـات نمایـی، مـن چـه 

کـه در راه  گـردد؛ همـو  ی آیـد و جانشـینش  گـر او نیـز درگـذرد؟‹ فرمود:›عمـر پـس از و گفت:›ا

گر  گـر عمر نیز بمیرد؟‹ فرمـود:›آن گاه، ا خـدا، سـرزنش هیـچ مالمتگـری او را نگیـرد.‹ گفت:›ا

توانـی، تـو نیـز بمیـر!‹«

بـه لیـث نسـبت داده و ذهبـی  کـه  ایـن از سـاخته های خالـد بـن عمـرو قرشـی اسـت 

الّرجـال:  ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  ابن عـدّی  از  و  نمـوده  یـاد  آن  از   )]635/1[  298/1 اإلعتـدال:  )میـزان 

کـه پـس از بیـان ایـن حدیـث و چنـد حدیـث دیگـر، گفته اسـت: »به باور  کـرده  گـزارش   ]29/3

مـن، خالـد بـن عمـرو ایـن احادیـث را سـاخته؛ زیـرا در نسـخۀ لیـث از یزید بـن ابی حبیب که 

نـزد مـن اسـت، هیـچ یـک از این هـا یافـت نگـردد.«

آن  ]ص517[(  ص249  المراتـب:  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  )أسـنی  حـوت  یـش  ابن درو

حدیث را با این لفظ آورده اسـت: »مردی از صحرانشـینان، شـتری آورد و رسـول خدا؟ص؟ آن 

کـه  گفـت  گفت:›بـرای چـه آمـدی؟‹  را خریـد. سـپس آن مـرد بـا علـی برخـورد نمـود. علـی 

گفت:›آیا بهای آن را نقدًا پرداخت؟‹  شترانی آورده و به رسول خدا؟ص؟ فروخته است. علی 

گر برای  گفت:›نـه؛ بلکـه آن را بـه نسـیه فروختـم.‹ علـی گفت:›نزد پیامبر بازگرد و بـه او بگو:“ا

شـما پیشـامدی رخ دهـد، چـه کسـی َدینـت را از جانـب تـو ادا می کند؟”‹1 ]آن مـرد نزد پیامبر 

که پیدا است. 1. در این جا، افتادگی رخ داده؛ چنان 
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گـر بـرای ابوبکـر پیشـامدی رخ دهد؟‹  رفـت و چنـان گفـت.[ پیامبـر فرمود:›ابوبکـر.‹ گفت:›ا

کسـی آن را می پـردازد؟‹ فرمـود:›وای بـر تـو! چـون  گـر عمـر بمیـرد، چـه  گفت:›ا فرمود:›عمـر.‹ 

گر توانی، تو نیز بمیر!‹« عمر بمیرد، ا

که بسیار ضعیف گوید: »در راویان این حدیث، فضل بن مختار قرار دارد   ابن درویش 

 و سست است و بدو اعتماد نکنند.« در میزان اإلعتدال )449/4]358/3[( آمده است: »ابوحاتم 

]الجرح و الّتعدیل: 69/7[ گفت:›احادیث وی زشت و ناپذیرفتنی است و او حدیث های باطل 

گوید:›حدیثش زشت و ناپذیرفتنی است.‹ ابن عدّی ]الکامل فی ضعفاء  کند.‹ َازدی  روایت 

الّرجال:15/6[ گفته است:›همۀ حدیث هایش زشت و ناپذیرفتنی است.‹«

31. از انـس، بـه نحـو مرفـوع ]= با انتسـاب به پیامبر[ روایت شـده اسـت: »ابوبکر دسـتیار 

و خلیفۀ من اسـت.«

آورده  بـن فضـل  بـن جعفـر  از طریـق احمـد  را  آن   )]88/1[  41/1 اإلعتـدال:  )میـزان  ذهبـی 

ی به حدیث سازی مشهور است و اعتبار ندارد.« گفته است: »و و 

کـه پیامبـر؟ص؟ بـه مـردی فرمـود:  32. از عایشـه؟اهضر؟ بـا سـند مّتصـل روایـت شـده اسـت 

»روان شـو و بـه ابوبکـر بگو:›تـو خلیفـۀ مـن هسـتی؛ پـس پیشـاپیش مـردم نمـاز بگـزار!‹«

ایـن را عقیلـی ]الّضعفـاء الکبیـر: 444/3[ از طریـق فضـل بـن جبیـر، از خلـف، از علقمـة 

گفتـه اسـت: »حدیـث فضـل پذیرفتنـی نیسـت و بـرای مرثـد، پـدر  بـن مرثـد، از پـدرش آورده و 

علقمـه، حدیثـی شـناخته نشـده اسـت.« )لسـان المیـزان: 438/4 ]512/4[(

از او چیـزی خواسـت.  نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـد و  کـه زنـی  از ابن عّبـاس روایـت شـده   .33

گـر بازگـردم و تـو را نیابـم  گفـت: »ای رسـول خدا! ا  پیامبـر بـه او فرمـود: »بـار دیگـر بازگـرد!« زن 

او  کـه  ابوبکـر رو؛  نـزد  گـر آمـدی و مـرا نیافتـی،  کنـم؟« فرمـود: »ا _ وفـات فرمـوده باشـی _ چـه 

خلیفۀ پس از من است.«
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ابن َحَجـر  و  آورده  سـند  ذکـر  بـا   ]221-220/30 دمشـق:  مدینـة  یـخ  ]تار کر  عسـا ابـن  را  ایـن 

)الّصواعـق المحرقـه: ص11 ]ص20[( آن را از نّص هـای داللت گـر بـر خالفـت ابوبکر دانسـته اسـت. 

فـی که سـند چنین دروغی را حذف می کنـد و آن را همچون 
ّ
چـه توانـم گفـت در بـارۀ مؤل

کـه احادیثی  م، بـه شـیوۀ مرسـل روایـت نموده، بـدان اسـتناد می نماید؛ حال آن 
ّ
حدیثـی مسـل

فـراوان از ابن عّبـاس در برابـرش قـرار دارد کـه خالفت مورد نّص در بارۀ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

کـه حافظـان صحیـح شـمرده و بـا سـندهای  ی نیسـت  را بانـگ می زنـد؟ آیـا ایـن حدیـث از و

کتـاب )51/1( آوردیـم _ و در آن،  یـاِن سراسـر ثقـه روایـت نموده انـد _ و آن را در همیـن  دارای راو

ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ بـه علـی؟ع؟ آمـده اسـت: »سـزاوار نیسـت که مـن بروم، مگـر آن که 

تـو خلیفۀ من باشـی.«

کتـاب )278/2- کـه بـه صّحـت آن تصریـح نموده انـد و در همیـن  آیـا »حدیـث عشـیره« 

کـه در آن، رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »همانـا  گذشـت، از حدیث هـای ابن عّبـاس نیسـت   )287

ایـن _ یعنـی: علـی _ بـرادر و وصـّی و خلیفـۀ مـن در میـان شـما اسـت؛ پس از او سـخن شـنوید 

و او را فرمـان بریـد.« و نیـز بـه علـی فرمـود: »پـس تـو  بـرادر و دسـتیار و وصـّی و وارث و خلیفـه ام 

پـس از مـن هسـتی.«

کـه از بیعـت با ابوبکرسـر باززدند؟ آیـا او تنها  آیـا ابن عّبـاس در صـف مقـّدم کسـانی نبـود 

کـه در بـارۀ خالفـت بـا عمـر به مناظـره پرداخـت؛ چنان که خبـرش در همیـن کتاب  کسـی نبـود 

گذشـت؟ آیا نـه ... ؟ آیا نـه ... ؟ آیا نـه ... ؟  )389/1(

کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »بـر ایـن اّمـت 12 خلیفـه  34. از عبـداهلل بـن عمـر روایـت شـده 

کـه شـاخی از آهـن  کـه بـه نامـش رسـیده اید؛ عمـر فـاروق  حکـم خواهنـد رانـد: ابوبکـر صّدیـق 

گـردد  کشـته  کـه ذوالّنوریـن اسـت و بـه سـتم   اسـت و بـه نامـش رسـیده اید؛ عثمـان بـن عّفـان 

یه؛ سـّفاح؛  یه؛ پسـر معاو ی عطا شـود؛ پادشـاه سـرزمین مقّدس1؛ معاو و دو بهره از رحمت به و

که پنهان نیست، در این جا افتادگی رخ داده است. 1. چنان 
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منصـور؛ جابـر؛ امیـن؛ سـالم؛ و امیرالُعَصـب ]= فرمانـروای گروه هـا[ کـه هماننـد او نـه دیده و نه 

دانسته شود ... .«

نعیـم بـن حّمـاد در الفتـن ایـن حدیـث را با ذکر سـند آورده؛ چنان که در کنـز العّمال )67/6 

بـه پیامبـر[  انتسـاب  بـا  بـه نحـو مرسـل و مرفـوع ]=  را  اینـان حدیـث  آمـده اسـت.   )]252/11[

کـه پژوهنـدگان بـه ایـراد سـندش پـی برنـد؛ اّمـا همیـن نعیـم بـن حّمـاد، به  آورده انـد، از بیـم آن 

یان سـند نیازی نباشـد.  کند و با وجود او، به شـناخت دیگر راو کفایت  تنهایی، مصیبت را 

ی برای تقویت سّنت حدیث می ساخت! که و گذشت  در زنجیرۀ دروغگویان 

گواهـی دادن بـه حـال آن ناتـوان نیسـت. خبـر دادن  افـزون بـر ایـن، متـن حدیـث نیـز از 

کـه سـاختگی   مژده آمیـز از خلفایـی همچـون دو پسـِر هنـد جگرخـواره، شـایان همیـن اسـت 

که مژده دهنده به این دو و خلفایی  و دروغین باشـد و اّمت هرگز از آن شـادمان نگردد؛ مگر آن 

گماردن وی را نشناسد! از این دست پس از ایشان، معنای خلیفه را نداند و مقصود از 

یـه تـا  کـه دورانـش پـس از حکومـت یزیـد بـن معاو کـه ایـن چـه خالفتـی اسـت  دیگـر آن 

گشـته اند؟  گسسـته شـده و اّمت در این مّدت بیهوده رها  سـّفاح، یعنی از سـال 64 تا 132، 

ی بر مسـلمانان  منصـور، آن سـتمگر بیدادپیشـه، چـه اهّمّیتـی دارد تـا پیامبر؟ص؟ به خالفت و

تصریـح کنـد؟ جابـر و سـالم و امیرالعصـب کیاننـد و چـه جایگاهی در خالفـت دینی دارند؟

ک نهادتر،  نیـز چـه شـد کـه عمـر بـن عبدالعزیز، آن که از همـۀ خاندان امّیه نرم خوی تـر، پا

و نیک کردارتر بود، جایگزین یزیِد سـتمکار نگشـته اسـت؟ چه کسـی جامۀ خالفت اسـالمی 

پلنـگان و عـود و شـراب پوشـانیده و بـر تـن عمـر بـن عبدالعزیـز  ینـگان و یوز را بـر تـن همـدم بوز

کـرد و سـپس از آن  کـه ایـن جامـه را چهـل روز بـر تـن  یـة بـن یزیـد  نپوشـانیده؛ و نیـز بـر تـن معاو

کـه عمـر بـن  کـه شـماری از پیشـوایان تصریـح نموده انـد  بیـرون آمـد؟ ایـن در حالـی اسـت 

کـه در البدایـة و الّنهایـه )198/6  عبدالعزیـز خلیفـه ای عـادل و از خلفـای راشـدین بـود؛ چنـان 

کـه سـازندۀ ایـن حدیـث، دروغگـو و افتـرازن و از  گواهنـد  ]221/6[( آمـده اسـت. همـۀ این هـا 
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کـه آن را یاد می کند  فی اسـت 
ّ
گاه و بـا خلفـا ناآشـنا بـوده؛ و نادان تـر از او، مؤل مقـام خالفـت نـاآ

و در برابـر خواننـدگان می نهـد و افتخـاری بـرای خلفـا می شـمارد.

بـا نبـّوت و رسـالت را نـزد  تـو  گفـت: »ای رسـول خدا! مـن جایـگاه  35. ابوبکـر در غـار 

خـدای تعالـی دانسـتم؛ جایـگاه مـن بـا چـه چیـز شـناخته می شـود؟« فرمـود: »مـن رسـول خدا 

که جانشـینم در میان  هسـتم و تو صّدیق و بال و مونس و همدم و خلیفۀ پس از من هسـتی 

کنـار مـن خواهـی خفـت و خداونـد تـا روز قیامـت، تـو و دوسـتارانت را  مـردم خواهـی بـود و در 

یـده اسـت.« آمرز

صفـوری )نزهـة المجالـس: 184/2( بـه نقـل از عیـون المجالـس، ایـن خبر را بـه همین صورت 

کـه پیامبـر؟ص؟  کـه ابوبکـر و عمـر رد نموده انـد  کـرده اسـت. در خبـر صحیـح آمـده  بی سـند یـاد 

کـه بـه زودی خواهـد آمـد _ و همین، این خبـر دروغین  خلیفـه ای تعییـن نمـوده باشـد _ چنـان 

را باطل می نماید.

کـه ابوبکـر سـوی  36. از انـس روایـت شـده اسـت: »بـر پیامبـر؟ص؟ درون شـدم، حـال آن 

ی دسـت راسـتش را بـر شـانه های ابوبکـر و دسـت  راسـت و عمـر سـوی چپـش قـرار داشـتند. و

چپـش را بـر شـانه های عمـر نهـاد و فرمود:›شـما دو تـن دسـتیاران مـن در دنیـا هسـتید؛ شـما 

 دو تـن دسـتیاران مـن در آخـرت هسـتید؛ ایـن چنین، زمین برای من و شـما شـکافته می شـود 

و این چنین، من و شما پروردگار جهانیان را دیدار می کنیم.‹« )نزهة المجالس: 191/2(

گو در بارۀ  گفت و  که  که ابوبکر و عمر این نّص ساختگی را از یاد بردند و روزی  اندوها 

خالفت جریان داشت، آن دستیارِی تصریح شده را رد نمودند!

کـه پیامبـر؟ص؟ بـه ابوبکـر و عمـر فرمـود:  37. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده 

کـس بـر شـما دو تـن امیـری نیابـد.« »پـس از مـن، هیـچ 

صفـوری )نزهـة المجالـس: 192/2( ایـن روایـت را بـه گونـۀ مرسـل آورده و گفتـه اسـت: »ایـن 
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کـه پـس از پیامبـر؟ص؟ خالفـت از آِن ایـن دو بـوده اسـت.« شـبلنجی )نـور  خبـر صراحـت دارد 

کـرده اسـت. األبصـار: ص55 ]ص114[( آن را از بسـطام بـن مسـلم، از پیامبـر؟ص؟ یـاد 

گـر چنیـن بـود، آشـکار می شـد  گاه نبودنـد. ا  ابوبکـر و عمـر، خـود، از ایـن خبـر دروغیـن آ

که پیامبر؟ص؟ خلیفه ای تعیین ننموده است. و یا خود آن دو تصریح نمی کردند 

٣٨. از انـس، از علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ روایـت شـده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ بـه مـن 

فرمـود: ›همانـا خداونـد مـرا فرمـان داد تـا ابوبکـر را پـدر، عمـر را مشـاور، عثمـان را تکیـه گاه، و تو 

را ای علـی، دامـاد گیـرم. پیمـاِن شـما چهـار تـن را خداونـد در اّم الکتـاب سـتانده و جـز مؤمـن 

کسـی بـا شـما دشـمنی  کسـی شـما را دوسـت نمـی دارد و جـز منافـق تیره بخـت،  تقواپیشـه، 

گره پیمان من، و حّجت من بر اّمتم هستید.‹« نمی کند. شما خلفای نبّوت من، 

یخ مدینة دمشـق: ٢٨6/4؛ ٢٨6/٧ ]٢٩/١4؛ 46/٢٧[( با ذکر سـند آورده  کر )تار این را ابن عسـا

گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث بـس  یـخ بغـداد: ٣45/٩( پـس از آوردنـش،  و خطیـب بغـدادی )تار

کـه آن را بـا ایـن سـند  کسـی جـز ضـرار بـن سـهل را نمی شناسـم  زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت و 

ی روایـت نمـوده و هـر دو ناشـناخته اند.« ذهبـی  کـرده باشـد. غباغبـی نیـز آن را از و روایـت 

گوید: »خبری اسـت باطل و دانسـته نیسـت  کرده،  )میزان اإلعتدال: 4٧٢/١ ]٣٢٧/٢[( از آن یاد 

یـخ مدینة دمشـق )٢٨6/٧( آمده که ابن بدران  کـه ایـن حیـوان _ ضرار بن سـهل _ کیسـت.« در تار

کـه حدیـث اسـتحکام نـدارد.« گفـت: »لفـظ ایـن روایـت نشـان می دهـد 

ی  یـد بـن جـالس کنـدی نقل شـده که از رسـول خدا؟ص؟ در بـارۀ خلیفۀ پس از و ٣٩. از ز

پرسـید. پیامبر فرمود: »ابوبکر اسـت.«

گفتـه  یـد ]بـن جـالس[ آورده و  ایـن را ابوعمـر )اإلسـتیعاب ]54٢/٢[( ضمـن شـرح حـال ز

است: »سندش قوی نیست.«

4٠. از علــی امیرالمؤمنیــن؟ضر؟ روایــت شــده اســت: »رســول خدا؟ص؟ درنگذشــت، مگــر 
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ی، ابوبکــر و ســپس عمــر و عثمــان و مــن عهــده دار  کــه پــس از و کــه بــا مــن ایــن راز را فرمــود  آن 

خالفــت می شــویم.«

4١. از علـی امیرالمؤمنیـن روایـت شـده اسـت: »همانـا خداونـد این خالفت را به دسـت 

ابوبکـر می گشـاید و آن را بـا عمـر بـه دو؛ و بـا عثمـان بـه سـه می رسـاند و با من پایان می بخشـد، 

گونـه که نبـّوت محّمد؟ص؟ را پایان بخشـید.« همـان 

4٢. از علـی امیرالمؤمنیـن نقـل شـده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ از دنیـا بیـرون نشـد، مگـر 

ی، ابوبکـر و آن گاه، عمـر و عثمـان و مـن عهـده دار  کـه پـس از و کـه بـه مـن وصّیـت نمـود  آن 

خالفـت هسـتیم؛ اّمـا همـگان بـر مـن اّتفـاق نظـر نکننـد.«

ِضره: ٣٣/١ ]4٨/١[( به صورت  این روایت های سه گانه را محّب الّدین طبری )الّریاض الّنَ

که درستِی این حدیث بعید است؛ زیرا علی شش ماه از  گفته است: »گویم  مرسل آورده و 

کرده  گوییم در این مّدت، آن حدیث را فراموش  که  بیعت با ابوبکر سرباز زد؛ و دور است 

کار خالفت عثمان و منوط دانستن آن به حکمّیت، نادرستی  ی در  یدن و بود. نیز درنگ ورز

او  بود،  فرموده  سفارشی  چنین  رسولش  به  خداوند  گر  ا می کند.  تأیید  را  حدیث  سه  این 

می شتافت و درنگ نمی نمود.«

ــور الخطــاب: 4٠4/١[ از امیرالمؤمنیــن، از رســول خدا؟ص؟ آورده  4٣. دیلمــی ]الفــردوس بمأث

گفت:›ابوبکــر  کســی بــا مــن مهاجــرت می کنــد؟‹  گفتم:›چــه  اســت: »جبرئیــل نــزد مــن آمــد. 

کار اّمتــت و برتریــِن آنــان اســت.‹« )کنــز العّمــال:  کــه پــس از تــو، عهــده دار  کســی اســت  و او 

)]55١/١١[  ١٣٩/6

گرامی تریــن و دوســت   44. علــی؟ضر؟ از پیامبــر؟ص؟ روایــت نمــوده اســت: »عزیزتریــن و 

کــه بــه مــن ایمــان  داشــتنی ترین و دارنــدۀ اســتوارترین جایــگاه نــزد مــن، اصحابــم هســتند 

ــزد  گرامی ترینشــان ن ــزد مــن، و  ــی ن ــد. و عزیزتریــن و بهتریــن صحاب ــد و تصدیقــم نمودن آوردن

خــدا، و برترینشــان در دنیــا و آخــرت، ابوبکــر صّدیــق اســت. مــردم مــرا تکذیــب نمودنــد و او 
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ــد و او باعــث انــس مــن  ــرا تنهــا نهادن ــد و او ایمــان آورد؛ م یدن کفــر ورز ــه مــن  ــرد؛ ب ک تصدیــق 

کوچــک شــمردند ]کــه بــه مــن همســر دهنــد[  گشــت؛ مــرا  شــد؛ مــرا رهــا نمودنــد و او همنشــینم 

یــد؛ و مــرا بــر  گرفتنــد و او بــه مــن میــل ورز کنــاره  و او دختــرش را بــه همســری مــن درآورد؛ از مــن 

خــود و خانــدان و مالــش ترجیــح داد. پــس خــدای تعالــی در روز قیامــت، از مــن بــه او پــاداش 

گرامــی  ــد مــرا  ــه خواه ک ــر  ــدارد؛ ه ــت ب ــد او را دوس ــت دارد، بای ــرا دوس ــه م ک ــر  ــد. ه ــک ده نی

کــه خواهــان نزدیکــی بــه خــدای تعالــی اســت، بایــد از او  گرامــی دارد؛ و هــر  شــمارد، بایــد او را 

کــه او پــس از مــن، بــر اّمتــم خلیفــه خواهــد بــود.‹« ایــن را صفــوری  ســخن شــنود و فرمــان بــَرد؛ 

ــه نقــل از روض األفــکار آورده و نیــز جردانــی )مصبــاح الّظــالم و  )نزهــة المجالــس: ١٧٣/٢ ]١٨٣/٢[( ب

گــزارش نمــوده اســت. بهجــة األنــام فــی شــرح نیــل المــرام: ٢/٢4 ]5٩/٢[( 

کـه بـه نحو مرسـل آمـده و در هیـچ مأخذی  ایـن حدیـث از سـاخته های متأّخـران اسـت 

کتاب هـا  کـه در   یافـت نگـردد و در مسـندی دیـده نشـده اسـت. احادیـث صحیـح و مسـند 

و مسندها آمده اند، یکایک جمله های این حدیث را رد می نمایند.

45. از ابراهیـم بـن عبدالّرحمـان بـن عـوف روایـت شـده اسـت: »عبدالّرحمـان بن عوف 

همـراه عمـر بـن خّطـاب بـود و محّمـد بـن مسـلمه شمشـیر زبیـر را شکسـت. سـپس ابوبکـر در 

گفتند:›مـا خشـمگین نشـدیم، جـز از ایـن  میـان مـردم بـه سـخن ایسـتاد ... علی؟ضر؟ و زبیـر 

کـه پـس از رسـول خدا؟ص؟ ابوبکـر  کـه دیرهنـگام بـه مشـاوره فراخوانـده شـدیم. مـا برآنیـم  ی  رو

 سـزاوارتریِن مـردم بـرای خالفـت اسـت؛ زیـرا در غـار همنشـین و دومیـن نفـر همـراه بـا او بـوده 

بـه  را  او  خویـش،  زندگـی  زمـان  در  رسـول خدا؟ص؟  و  می شناسـیم  را  بزرگـی اش  و  شـرافت  و 

گماشـت.‹« مـردم  نمـاز  امامـت 

کم )المستدرک علی الصحیحین: 66/٢ ]٧٠/٣[( با ذکر سند آورده است. این را حا

همــۀ ایــن روایت هــا باطلنــد؛ زیــرا بــه زودی در حدیث هــای صحیــح و حســن نــزد اهــل 

کــه رســول خدا؟ص؟  کــه مــوالی مــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ تصریــح نمــوده  ســّنت، خواهیــد دیــد 
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خلیفــه ای برنگزیــد و در ایــن زمینــه بــه او سفارشــی ننمــود. در مــوارد بســیار و بی شــمار از 

کــه در آغــاز ماجــرای  گــردد. ایــن  گواه هایــی بــر بطــالن ایــن روایــات یافــت  حدیــث و ســیره نیــز 

ــی  ــد، مّدت ــه برآنن ــه هم ک ــان  ــت و چن ــالف برخاس ــه اخت ــان ب ــا آن ــرت؟ع؟ ب ــت، آن حض خالف

دراز از بیعــت ســرباز زد، همــۀ ایــن خبرهــای بــاور نکردنــی را باطــل می ســازد. جهانیــان بانــگ 

کتاب هــا  و  کنــده  پرا در همــه ســوی  را  آن  و ســواران  را در خطبــۀ شقشــقّیه شــنیده اند  او 

پیاپــی نقــل نموده انــد؛ و چــه بســیار اســت نمونه هــای از ایــن دســت! و چــه بســیار اســت 

آن چــه حدیث ســازان بــه دروغ ســاخته و بــه ســرورمان، امیرالمؤمنیــن؟ع؟، نســبت داده انــد! 

کننــد، دروغ اســت.«  کــه می گفــت: »عمــوم آن چــه از علــی روایــت  ابن ســیرین حــق داشــت 

)صحیــح بخــاری: 5/٢٧٢ ]١٣5٩/٣[(

کنــی، تــو را هیــچ  کــه بــه تــو رســیده، از هواهــای نفســانی آنــان پیــروی  گــر پــس از آن دانشــی  »و ا

سرپرســت و نگاهدارنــده ای از ]عــذاِب[ خداونــد نخواهــد بــود.« ]رعد/٣٧[



پلیدی جعِل ]حدیث[

کاخ دروغ  کـه  ایـن بـود خبرهـای منقـول اهـل سـّنت در بـارۀ سـنگ بنـای بنیادینشـان 

کـه برافراختـه و نامـش را بلنـد داشـته اند،  کـه افراشـته و سـاختمان باطـل و ناحّقـی را  بزرگـی را 

که این، چیزی جز افسـانه های  گواهی برجسـتگان را دیدید  بر پایۀ همان بنیان نهاده اند. اّما 

کـه هیـچ جایگاهـی از درسـتی نـدارد. آن چـه ایـن را تأییـد می کنـد، آن  سـاختگی نیسـت 

کـه تنهـا برهـان آنـان در بـارۀ خالفـت، اجمـاع و انتخـاب اسـت و هیـچ کس از ایشـان،  اسـت 

کـه  کـه در ایـن زمینـه بـه نـّص اسـتناد نمایـد. می بینیـد  هـر چنـد بـس نـادر باشـد، نیسـت 

گسـتردگی  ایشـان در بـارۀ باطـل شـمردن نـّص و درسـت دانسـتن انتخـاب و قواعـد آن، بـه 

سـخن گفته انـد و حّتـی بـه برخـی از ایشـان منسـوب اسـت کـه گروهـی از شـیعه، چـه رسـد بـه 

همـۀ آنـان، نـّص را انـکار نموده انـد. باِقالنی )الّتمهید فـی ُاصول الدین: ص١65( گوید: »دانسـتیم 

که انبوه اّمت و عاّمۀ آنان، نّص را انکار و رد می نمایند و از باور دارندۀ آن بیزاری می جویند؛ 

یدّیـه و معتزلیان بغـداد و جز آنان،  کـه بیشـینۀ معتقـدان بـه برتـری علـی؟ع؟ ، از ز و نیـز دیدیـم 

که علی را بر غیر او برتری می دهند.« ی را انکار و رد می کنند، با آن  وجود نّص بر و

انتخـاب  در  »اصـل  گویـد:  ]ص4١[(  ص46  اإلسـالمّیه:  األمـم  یـخ  تار )محاضـرات  خضـری 

ی خـود را از همین جـا می گیرد. پس از  خلیفـه، پسـند ]و انتخـاب[ اّمـت اسـت و خلیفـه نیـرو

وفـات رسـول خدا؟ص؟ مسـلمانان همیـن اعتقـاد را داشـتند و ابوبکـر صّدیـق را بـه انتخـاب 

ی  خویـش، نـه بـا تکیـه بـر نـّص یـا فرمانـی از صاحـب شـریعت؟ص؟ ، برگزیدنـد و سـپس بـا و
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کـه در آن چـه رضایـت خـدای سـبحان در آن باشـد،  بیعـت نمودنـد؛ یعنـی پیمـان بسـتند 

کـه او نیـز بـا ایشـان پیمـان بسـت که  سـخنش را بـه گـوش سـپرده، از او فرمـان َبرنـد؛ همچنـان 

بـر پایـۀ احـکام دیـن از کتـاب خـدا و سـّنت رسـولش؟ص؟ در میان آنـان رفتار کنـد. این پیمان 

کـه بـا عمـل فروشـنده و خریـدار  دو جانبـه میـان خلیفـه و اّمـت، همـان معنـای بیعـت اسـت 

ی  شـباهت دارد و آن دو نیـز هنـگام بسـتِن عقـد خریـد و فـروش، بـه هم دسـت می دادند. نیرو

از  را  آن  بـه  وفـاداری  سـبب،  همیـن  بـه  و  می شـود  ناشـی  بیعـت  همیـن  از  خلیفـه  حقیقـی 

در  دیگـر  شـیوه ای  ابوبکـر؟ضر؟  اّمـا  می شـمردند.  شـریعت  و  دیـن  بایسـته های  واجب تریـن 

کـه خـود، خلیفـۀ پـس از خویـش را برگزینـد و اّمـت بـه  انتخـاب خلیفـه بنـا نهـاد؛ بدیـن سـان 

ی پیمـان بندنـد. تـودۀ مسـلمانان باایـن شـیوه موافقـت نمودند  سخن شـنوی و فرمان َبـری از و

کار همان والیت عهد است.« کرد و این  که باید این فرمان را اطاعت  و پذیرفتند 

از منعقـد شـدن  ایـن روایت هـا پـس  یـخ پیدایـش  تار کـه  از همیـن جـا روشـن می شـود 

ی، هیـچ یـک از  گشـتن خالفـت بـرای پوشـندۀ ایـن جامـه بـود و از همیـن رو بیعـت و اسـتوار 

گـو و نـزاع و حّجـت آوری در بـارۀ خالفـت داغ  گفـت و  کـه  ایشـان در روز سـقیفه و پـس از آن 

کـه پیـش از پیدایـش ایـن روایـات،  گشـت، از ایـن احادیـث دم نـزد. جـای شـگفتی نیسـت 

یخ نیز پژوهندگان و دانشوراِن  که پس از آن تار کس آن ها را نشناسد؛ اّما شگفت است  هیچ 

کالم، مگـر شـماری بـس انـدک، در اثبـات پایـۀ خالفـت بـه این هـا اعتنـا نکردنـد، هـر چنـد در 

کـه  دقـت و بررسـی در ایـن زمینـه از هیـچ تالشـی فروگـذار نبودنـد. ایـن تنهـا بـدان سـبب بـود 

کـه  فـان یافـت می شـوند 
ّ
آنـان ایـن سـاخته های دروغیـن را نمی شـناختند! آری؛ برخـی از مؤل

کرده اند. برای پوشاندن حق، از این روایات در شمردن فضیلت ها یاد 

کـه بـا آن  گـردد  در ایـن میـان، حدیث هـای بسـیار و صحیـح از نظـر خـود آنـان، یافـت 

اخبـار در تضـاّد اسـت و آن هـا را رد می نمایـد؛ از جملـه:

از  داشـتم  »آرزو  گفـت:  مرگـش  بیمـارِی  در  کـه  رسـیده  ابوبکـر  از  صحیـح،  خبـر  در   .١
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کـه امـر خالفـت از آِن کیسـت تـا کسـی بـا او به اختـالف برنخیزد.  رسـول خدا؟ص؟ می پرسـیدم 
کـه آیـا انصـار نیـز از خالفـت سـهمی دارنـد.«1 آرزو داشـتم از او می پرسـیدم 

گـر ابوبکـر از رسـول خدا نّصـی بـر خالفـت خویـش شـنیده بـود _ چنان کـه در برخی از آن  ا

ی چیـره  کـه درد بـر و اخبـار، بـدان تصریـح شـده _ دیگـر جـای چنیـن آرزویـی نبـود، مگـر آن 

کتـف و دوات«  کـه خودشـان در حدیـث »اسـتخوان  گفتـه باشـد؛ چنـان  یـا هذیـان  گشـته 

]در بارۀ پیامبر؟ص؟[ احتمال دادند!

را  افتـاد، عمـر  بـه احتضـار  ابوبکـر؟ضر؟  نمـوده اسـت: »چـون  روایـت  از عایشـه  ٢. مالـک 

فراخواْند و گفت:›ای عمر! من تو را بر اصحاب رسـول خدا خلیفه می سـازم.‹ سـپس به امیران 

سـپاه چنین دسـتور نوشـت:›عمر را بر شـما حاکم نمودم و برای خود و مسـلمانان از هیچ خیری 

صـول تألیـف حافـظ ابن دیبـع: 4٨/١ ]5٧/٢[(
ُ
فروگـذار نکـردم.‹« )تیسـیر الوصـول الـی جامـع األ

کم نمودن  گـر نّصـی بـر خالفـت عمـر وجـود داشـت، این که ابوبکـر خلیفه سـاختن و حا ا

او را بـه خویـش نسـبت می دهد، چـه معنا دارد؟

گویـد: »روزی بـر ابوبکـر صّدیـق، هنـگام بیمـاری مرگـش،  ٣. عبدالّرحمـان بـن عـوف 

اسـت.‹  بهتـر  حالـت  کـه  می بینـم  رسـول خدا؟ص؟ !  خلیفـۀ  گفتـم:›ای  و  شـدم  درون 

گـروه مهاجـر،  کـه از شـما،  کـه در همیـن حـال، درد بسـیار می کشـم؛ اّمـا رفتـاری  گفت:›بـدان 

کـه نـزد خویـش، بهترینتـان می دانـم، بـر  ک تـر از ایـن بیمـاری اسـت. مـن کسـی را  دیـدم، دردنا

کـم سـاختم؛ اّمـا هـر یـک از شـما خشـم گرفت و خواسـت کـه حکومـت از آِن خودش  شـما حا

گیـر؛ زیـرا این سـبب می شـود که وخامت  باشـد!‹ ... گفتم:›ای خلیفـۀ رسـول خدا؟ص؟ ! آرام 

حالـت بازگـردد. بـه خـدا سـوگند! تـو همواره صالـح و اصالح گر بوده ای؛ و بر چیـزی از کار دنیا 

کار پرداختـی و چیـزی جـز خیـر  کـه از دسـتت رفتـه، انـدوه نمی خـوردی! تـو بـه تنهایـی بدیـن 

حدیـث  ایـن  در بـارۀ  سـخن   .)]٩٣/4[  ٢54/٢( الفریـد  العقـد  ]4٣١/٣[(؛   5٣/4( طبـری  الملـوک  و  األمـم  یـخ  تار  .1 
د هفتم خواهد آمد.

ّ
و درستی اش، در مجل
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یـخ األمـم و الملـوک طبـری: 5٢/4 ]4٢٩/٣[؛ العقـد الفریـد: ٢54/٢ ]٩٢/4[؛  در نظـر نداشـتی.‹« )تار

تهذیب الکامل: 6/١؛ إعجاز القرآن ]باِقالنی[: ص١١6 ]ص٢١٠-٢٢١[(

کار  کـه بـاور داشـتند نّصـی در  گرفتنـد، یـا بدیـن سـبب بـود  کـه اصحـاب خشـم  ایـن 

گرفتـه[، بی آن که فـرد انتخاب  کـرده ]= آن هـا را نادیـده  نیسـت و ایـن انتخـاب از آن هـا عبـور 

کار اسـت، اّمـا بـه آن  کـه بـاور داشـتند نّصـی در  شـده دارای برتـری باشـد؛ یـا از آن جهـت بـود 

کار آمـده اسـت، پـس بـه ایـن  عمـل نشـده و خود خواهـی و جانبـداری ]از شـخص معّیـن[ در 

کـه بـاور داشـتند  گرفتـه؛ و یـا بدیـن جهـت بـود  کـه چـرا آن هـا را نادیـده  انتخـاب ایـراد گرفتنـد 

خالفـت تنهـا بـا انتخـاب اّمـت تحّقـق می یابـد و سـرپیچی از ایـن، آنـان را بـه خشـم آوْرد؛ و یـا 

کـه بـر خالفـت علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ به طور خـاّص، نّص وجـود دارد، پس به  معتقـد بودنـد 

ک سـاخت؛  گردد، آنان را غضبنا ی بر او مقّدم  کسـی جز و که  گرفتند و این  ی خشـم  سـود و

کـه مـردم بـه نـّص اعتمـاد نمی کننـد و انتخـاب نیـز بـر اصـول خویـش جریـان  و یـا آنـان دیدنـد 

گهانـی _ بـه تصریـح خـود عمـر _ بـود  کاری نسـنجیده و نا  نمی یابـد و انتخـاب نخسـت نیـز 

که در آن زمان، هرج و مرج  که سـابقه نداشـت، و از آن جا  کاری بود  و انتخاب شـخصی نیز 

کارآمـد دانسـته، در خالفـت  کـه خـود را بـرای مقـّدم شـدن  کـس حـق داشـت  کـم بـود، هـر  حا

کـه َبـالُذری )أنسـاب األشـراف: 5/٢٠(  کـه عبدالّرحمـان بـن عـوف در حدیثـی  طمـع ورزد؛ چنـان 

ید و اسـتوارِی این  کـه بـر خالفت رقابت می ورز آورده، گفتـه اسـت: »ای قـوم! شـما را می بینـم 

کار را به تأخیر می افکنید؛ آیا هر یک از شما _ خدایتان رحمت کند! _ امید خلیفه شدن دارد؟«

4. ابن ُقَتیبه در حدیثی که همۀ آن خواهد آمد، این سخن ابوبکر را آورده است: »همانا 

با وجودش در  و  مؤمنان والیت بخشید  بر  و  برانگیخت  پیامبری  به  را  خداوند محّمد؟ص؟ 

میان ما، بر ما مّنت نهاد تا آن نعمت ها ]ی آخرت[ را برایش برگزید و مردم را آزاد نهاد تا بدون 

که به مصلحتشان باشد. آنان نیز  کسی را برگزینند  اختالف و با اّتفاق نظر، برای خویشتن 

کارهاشان برگزیدند.« )اإلمامة والسیاسه: ١/١5 ]٢١/١[( مرا به فرمانروایی خود و سرپرستی 
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5. در خبــر صحیــح از عمــر رســیده اســت: »بــرای مــن دوست داشــتنی تر از شــتران 

کاللــه ]= خواهــران  کــه رســول خدا ســه چیــز را روشــن می نمــود: خالفــت،  بــود   ســرخ موی 

و برادران ناتنی[، ربا.«

در لفظ دیگر آمده است: »برایم دوست داشتنی تر از دنیا و هر چیز که در آن است، بود ... .«

گونــۀ صحیــح، از عمــر نقــل شــده اســت: »بــرای مــن دوست داشــتنی تر از شــتران  6. بــه 

کــه از رســول خدا؟ص؟ در بــارۀ ســه چیــز ســؤال می نمودم: ... خلیفــۀ پــس از  ســرخ موی بــود 
کیســت ... .«1 ی  و

گونــۀ صحیــح، رســیده اســت: »همانــا خــدای تعالــی دینــش را نــگاه  ٧. از عمــر، بــه 

گــر برگزینــم،  گــر خلیفــه برنگزینــم، رســول خدا؟ص؟ هــم خلیفــه برنگزیــد؛ و ا مــی دارد. مــن ا

ابوبکر؟ضر؟ هم برگزید.«

گویـد: »پـس بـه خدا سـوگند! از ایـن که رسـول خدا و ابوبکر را یـاد نمود،  عبـداهلل بـن عمـر 
کـه هیـچ کـس را  هم طـراز رسـول خدا؟ص؟ نمی سـازد و او هـم خلیفـه برنمی گزیند.«2 دانسـتم 

گفتنـد: »کاش  ی  کـه چـون عمـر ضربـت خـورد، بـه و گونـۀ صحیـح، نقـل شـده  ٨ . بـه 

خلیفـه ای تعییـن می کـردی!« گفـت: »آیـا بـار شـما را هـم در حیاتـم بـر دوش گیرم و هـم پس از 

برنگزینـم،  گـر  ا و  کـرد؛  چنیـن  نیـز  بـود،  مـن  از  بهتـر  کـه  ابوبکـر  برگزینـم،  خلیفـه  گـر  ا مرگـم؟ 

کرد.« گونه رفتار  که بهتر از من بود، نیز همین  رسول خدا؟ص؟ 
که خلیفه ای تعیین نمی کند.«3 گوید: »پس دانستم  عبداهلل ]بن عمر[ 

کمیاب و شگفت، خواهد آمد. د ششم، ضمن خبرهای 
ّ
1. مأخذهای این حدیث و روایت پیشین، در مجل

کتاب های صحیح شـش گانه، یعنی همه جز نسـائی، با ذکر سـند آورده اند. بنگرید به: تیسـیر  فان 
ّ
2. این را پنج تن از مؤل

یـخ بغـداد:  صـول: 5٠/٢ ]5٩/٢[. نیـز احمـد )المسـند: 4٧/١ ]٧٧/١[( و خطیـب بغـدادی )تار
ُ
الوصـول الـی جامـع األ

٢5٨/١( و گروهـی بسـیار از حافظـان و پیشـوایان حدیـث، آن را روایـت کرده انـد.

ابـوداوود  نیـز  نموده انـد.  روایـت  ]الّصحیـح: 4/١٠٢[  و مسـلم  ]الّصحیـح: 6/٢6٣٨[  بخـاری  لفـظ،  بـا همیـن  را  آن   .3
]الّسـنن: ١٣٣/٣[ و ترمـذی ]الّسـنن: 4٣5/4[ آن را بـه گونـۀ کوتـاه شـده آورده انـد. احمـد )المسـند: 4٣/١ و 46 ]٧١/١ 
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مـورد  کـرده اسـت: »ای مـردم! چیـزی در  نقـل  از خطبـۀ عمـر  را  ایـن سـخن  ٩. مالـک 

کـه ندانید. من عمر هسـتم و برای خالفت بر شـما اشـتیاقی  خویـش را بـه شـما خبـر نمی دهـم 

نداشـتم؛ اّمـا آن درگذشـته ]= ابوبکـر[ ایـن کار را بـه مـن وحی نمود و خداونـد او را به این وحی 

کـه شایسـتۀ آن نباشـد. بلکـه آن را بـه  کسـی نمی سـپارم  الهـام داد. مـن امانـت خویـش را بـه 

کسـانی از این دسـت، بر دیگران برای این  که بزرگِی مسـلمانان را بخواهد.  کسـی وامی گذارم 

صـول: 4٨/٢ ]5٧/٢[(
ُ
کار سـزاوارترند.« )تیسـیر الوصـول الـی جامـع األ

چـه بسـیار فاصلـه اسـت میـان ایـن خطبـه و آن اخبـار سـاختگی! عمر خالفـت خویش 

کـه جبرئیـل آن را بـر پیامبـر بزرگـوار فـرود آورد   را بـه وحـی ابوبکـر می دانـد و نـه بـه وحـی خداونـد 

کـه برخـی  و آن حضـرت؟ص؟ آن را در جامعـۀ دینـی اعـالن نمـود و بـالل آن را بانـگ زد؛ چنـان 

از آن اخبـار تصریـح نموده انـد!

بــن خّطــاب  کــه چــون عمــر  آورده  الملــوک: 5/٣٣ ]4/٢٢٧[(  و  األمــم  یــخ  )تار ١٠. طبــری 

تعییــن می کــردی!«  کاش خلیفــه ای  امیرالمؤمنیــن!  »ای  گفتنــد:  ی  بــه و ضربــت خــورد، 

ــدم؛ و چــون  ــود، او را برمی گزی ــده ب ــن جــّراح زن گــر ابوعبیــدة ب کــس را برگزینــم؟ ا گفــت: »چــه 

کــه ابوعبیــده امیــِن  پــروردگارم از مــن بازخواســت می فرمــود، می گفتــم:›از پیامبــرت شــنیدم 

گــر ســالم، غــالم ابوحذیفــه، زنــده بــود، او را برمی گزیــدم؛ و چــون پــروردگارم  ایــن اّمــت اســت.‹ ا

کــه ســالم، خداونــد را بســیار  از مــن بازخواســت می فرمــود، می گفتــم:›از پیامبــرت شــنیدم 

ی گفــت: »مــن تــو را بــه چنین کســی رهنمــون شــوم. او عبداهلل  دوســت مــی دارد.‹« مــردی بــه و

گفــت: »خدایــت بکشــد! بــه خــدا ســوگند! تــو ]در ایــن پیشــنهاد[ خــدا  بــن عمــر اســت.« عمــر 

کــه از طــالق دادن زنــش  را در نظــر نداشــتی. وای بــر تــو! چگونــه مــردی را بــه خالفــت برگزینــم 

کــه  ناتــوان اســت؟ مــا را بــه خالفــت شــما نیــاز نیســت؛ و آن برایــم پســندیده و ســتوده نیســت 

گــر  گرفتیــم؛ و ا گــر خیــر بــود، بهــره ای از آن  کنــون بــرای یکــی از خانــواده ام خواهانــش باشــم. ا ا

صـول )4٩/٢ ]5٩/٢[( 
ُ
کرده انـد. در تیسـیر الوصـول الـی جامـع األ  و ٧5[( و بیهقـی )الّسـنن: ١4٨/٨( نیـز آن را روایـت 

گردد. و البدایة و الّنهایه )٢5٠/5 ]٢٧٠/5[( نیز یافت 
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کــه یــک مــرد از  کافــی اســت  کــه بــه عَمــر رســید. خانــدان عمــر را همیــن  شــر بــود، شــّری اســت 

کار اّمــت محّمــد، بازخواســت شــود! مــن خــود را بــه  گــردد و در بــارۀ  ایشــان حساب رســی 

ــه عــذاب  ــر، ن گــر بــه صــورت براب ــواده ام را ]از رفــاه[ محــروم ســاختم. ا  زحمــت افکنــدم و خان

ــه  ک ــم، آن  ــه ای برگزین ــر خلیف گ ــن! ا ک ــل  ــبختم. تأّم ــم، خوش ــه باش ــات یافت ــاداش، نج ــه پ و ن

کــه بهتــر از مــن بــود ]= پیامبــر[، نیــز  گــر برنگزینــم، آن  بهتــر از مــن بــود ]= ابوبکــر[، نیــز برگزیــد؛ و ا

برنگزید. و خداوند هرگز دین خود را تباه نسازد!«

کاش وصّیتــی  گفتنــد: »ای امیرالمؤمنیــن!  پــس بیــرون شــدند و ســپس بازگشــتند و 

کــم  کــه درنگــرم و مــردی را بــر شــما حا گفــت: »پــس از ســخن بــا شــما، بــر آن شــدم  نمایــی!« 

گــردد _ و بــه ســوی علــی اشــاره  کــه شایســته ترینتان اســت تــا شــما را بــه حــق رهنمــون  ســازم 

ــود  ــش را خ ــه درختان ک ــد  ــتانی درآم ــه در بوس ک ــدم  ــردی را دی ــم و م ــوش رفت ــا از ه ــود _ ؛ اّم نم

ــر  گردمــی آورد و زی ــرای خــود  ــازه و رســیده اش را می چینــد و ب ــود و همــۀ میوه هــای ت کاشــته ب

کار خویــش چیرگــی یابــد و جــان عَمــر را  گیــرد؛  کــه خداونــد بــر  خــود می افکَنــد. پــس دانســتم 

کشــم. بــه ایــن  اّمــا مــن نمی خواهــم هــم در حیاتــم و هــم پــس از مرگــم، ایــن بــار را بــر دوش 

ید ... !« جماعت بپرداز

این را ابن عبدرّبه )العقد الفرید: ٢56/٢ ]٩٧/4[( یاد نموده است.

تـا  از عمـر می خواهنـد  کـه چگونـه صحابـه  و هم مذهبانـم می دانسـتیم  مـن  کاش  ای 

کنـد و همـۀ آن نّص هـای فـراوان را نادیـده می گیرنـد! چگونـه خـود عمـر  خلیفـه ای انتخـاب 

زنـده  و  را شایسـتۀ خالفـت می شـمارد  و سـالم  ابوعبیـده  نمـوده،  آن نصـوص مخالفـت  بـا 

در  را  حدیـث  دو  آن  چگونـه  وامی گـذارد؟  شـورا  بـه  را  آن  سـپس  و  مـی ورزد  آرزو  را  بودنشـان 

کـه  کردنشـان حّجـت می شـمارد؛ اّمـا هـزاران افتخـاری را  فضیلـت آن دو مـرد، بـرای خلیفـه 

گـر در بـارۀ تعییـن  کتـاب و سـّنت آمـده، نـزد پـروردگارش عـذر نمی دانـد، ا بـرای علـی؟ع؟ در 

گفتـه  او سـخن  از عصمـت  قـرآن  کـه  را  کسـی  گـردد؟ چگونـه  بازخواسـت  بـه خالفـت  ی  و
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ک شـمرده، شایسـتۀ  پـا را جـاِن پیامبـر  او  کتـاب خـدا  نـازل شـده و  آیـۀ تطهیـر در حّقـش  و 

کـه عمـر، پسـرش عبـداهلل را بـه سـبب ندانسـتن یـک مسـأله، بـه  خالفـت نمی یابـد؟ چـه شـد 

کـه خلیفه  ی از پـدرش داناتـر بـود و خـود عمـر اعتقاد داشـت  کـه و خالفـت برنگزیـد، حـال آن 

کـه در خبـر  فقـط خزانـه دار و تقسـیم کنندۀ امـوال اسـت و بـه هیـچ دانشـی نیـاز نـدارد؛ چنـان 

گفـت: کـه او در خطبـه ای  صحیـح رسـیده 

رود؛ هرکـه خواهـد  کعـب  بـن  ابـّی  نـزد  بپرسـد،  قـرآن  در بـارۀ  مـردم! هرکـه خواهـد  »ای 

یـد بـن ثابـت رود؛ هرکـه خواهـد در بـارۀ فقه سـؤال کند، نـزد معاذ  در بـارۀ میـراث بپرسـد، نـزد ز

مـرا  کـه همانـا خداونـد  آیـد؛  مـن  نـزد  نمایـد،  امـوال سـؤال  از  و هرکـه خواهـد  رود؛  بـن جبـل 
خزانه دار و تقسیم کننده قرار داده است.«1

کسـی را  کـه  گفـت: »مـردم در بـارۀ تـو می گوینـد  کـه بـه عمـر  ١١. از ابن عمـر روایـت شـده 

گوسـفندانت داشـته باشـی و او آن را  گـر چوپانـی بـرای شـتران یـا  بـه خالفـت برنمی گزینـی. ا

کـه چوپان مردم بیـش از چوپان  ی را تقصیـرورز می شـماری؛ حـال آن  رهـا کنـد و نـزد تـو آیـد، و

بـر  را  کسـی  بـا خـدای؟زع؟ دیـدار نمایـی و  گوسـفندان مسـؤولّیت دارد. پـس چـون  شـتران و 

گفـت؟« بندگانـش خلیفـه قـرار نـداده باشـی، بـه او چـه خواهـی 

سـر  سـپس  و  افکنـد  پیـش  در  سـر  دیرزمانـی  و  داد  دسـت  بـدو  »اندوهـی  گویـد:  ی  راو

کـدام از ایـن دو را  گفت:›همانـا خـدای تعالـی نگاه دارنـدۀ دیـن اسـت و مـن هـر  برداشـت و 

گر کسـی را خلیفه نسـازم،  انجام دهم، راهی اسـت که پیش تر در برابرم گشـوده شـده اسـت. ا

گر بسازم، ابوبکر نیز ساخت.‹« رسول خدا؟ص؟ نیز نساخت؛ و ا

کسی را به خالفت برنمی گزیند.« ی  که و گوید: »پس دانستم  عبداهلل 

ِضـره  یـاض الّنَ کـه در الّر ایـن را ابونعیـم )حلیـة األولیـاء: 44/١( و ابن سـّمان در الموافقـه _ چنـان 

)٧4/٢ ]٣5٣/٢[( آمـده _ بـا ذکـر سـند آورده انـد و نیـز مسـلم )الّصحیـح ]١٠٢/4[( از اسـحاق بـن 

د ششم خواهد آمد.
ّ
1. سخن در پیرامون این خطبه و درستِی آن، در مجل
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کـه در سـنن بیهقـی  ابراهیـم و جـز او، از عبدالـّرّزاق؛ و بخـاری از طریـق دیگـر، از معمـر _ چنـان 

ی  و »بـه  اسـت:  آمـده  چنیـن  روایـت  ایـن  از  عبارتـی  در  آورده انـد.  را  آن   _ آمـده   )١4٩/٨(

کـه آن را بـا تـو بازگویم. آنـان اّدعا  کـه مـردم سـخنی می گوینـد و سـوگند خـوردم  گفتم:›شـنیدم 

گـر چوپانـی بـرای  کـه ا کـه خـود، می دانـی  کـه تـو کسـی را بـه خالفـت برنگزینـی؛ حـال آن  کننـد 

کند و نزدت آید، آن ها را تباه سـاخته اسـت؛ پس  گوسـفندانت داشـته باشـی و او آن ها را رها 

چوپانِی مردم سـخت تر اسـت.‹ سـخنم با نظر او سـازگار افتاد و دیرگاهی سـر در پیش افکند 

گـر من خلیفـه برنگزینم،  و سـپس سـر برداشـت و گفت:›همانـا خداونـد دینـش را نـگاه دارد. ا

کرد ... .‹« گر برگزینم، ابوبکر نیز چنین  رسول خدا نیز برنگزید؛ و ا

این روایت را با این لفظ، ابن جوزی )تاریخ عمر بن الخّطاب: ص١٩٠ ]ص١٩5[( آورده است.

ی  ١٢. ابوزرعـه در العلـل، از ابن عمـر روایـت نمـوده اسـت: »چـون عمـر ضربت خـورد، به و

کار انـدازی و مـردی را بـه حکومـت ایشـان  کاش اندیشـه ات را بـه  گفتـم:›ای امیرالمؤمنیـن! 

کـه میـان مـن  یـدم  گفـت، آرزو ورز کـه ایـن سـخن را  گفت:›مـرا بنشـانید!‹ آن گاه   بگمـاری!‹ 

گفت:›سـوگند بـه  ی، بـه انـدازۀ پهنـای مدینـه فاصلـه باشـد. سـپس  ی تـرس از و و او از رو

بـه مـن  بـار نخسـت  کـه  کسـی وامی گـذارم  بـه  را  او اسـت! خالفـت  بـه دسـت  کـه جانـم  آن 

)]٣54/٢[  ٧4/٢ ِضـره:  الّنَ یـاض  )الّر گـذارد.‹«1  وا

یافـت  در عمـر  چـون  کـه  نمـوده  روایـت   )]٢٨/١[ ص٢٢  والسیاسـه:  )اإلمامـة  ابن ُقَتیبـه   .١٣

بـه او سـالم  گفـت: »نـزد عایشـه رو و از مـن  کـه مرگـش در پیـش اسـت، بـه پسـرش عبـداهلل 

گـردم.« عبـداهلل  کنـار رسـول خدا و ابوبکـر مدفـون  ی،  کـه در خانـۀ و رسـان و رخصـت خـواه 

نـزد عایشـه رفـت و ایـن سـخن را بـا او در میـان نهـاد. عایشـه گفـت: »آری؛ بـا کمـال احتـرام.« 

گفـت: »پسـرم! سـالم مـرا بـه عمـر برسـان و بگو:›اّمـت محّمـد را بـدون سرپرسـت رهـا  سـپس 

کـه مـن بـر ایشـان  مکـن؛ خلیفـه ای بـر ایشـان بگمـار و آنـان را پـس از خویـش رهـا وامگـذار؛ 

کند. که امر خالفت را به خداوند واگذار  1. مقصود آن است 
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گفـت. عمـر پاسـخ داد:  ی  از فتنـه بیـم دارم!‹« عبـداهلل نـزد پـدر بازگشـت و ایـن سـخن بـا و

گـر ابوعبیـدة بـن جـّراح را زنـده می یافتـم، او را بـه  گویـی تـا خلیفـۀ خـود سـازم؟ ا »چـه کسـی را 

کـه  خالفـت و حکومـت برمی گزیـدم؛ و چـون نـزد پـروردگار خـود می رفتـم و از مـن می پرسـید 

از بنـده ات و پیامبـرت  بـر اّمـت محّمـد والیـت داده ام، می گفتم:›پـروردگارم!  کسـی را  چـه 

کـه فرمود:“هـر اّمتـی را امینـی اسـت؛ و امیـن این اّمـت، ابوعبیدة بن جّراح اسـت.”‹  شـنیدم 

گـر معـاذ بـن جبـل را زنـده می یافتـم، او را بـه خالفـت و حکومـت برمی گزیـدم؛ و چـون نـزد  ا

کسـی را بـر اّمـت محّمـد والیـت داده ام،  کـه چـه  پـروردگار خـود می رفتـم و از مـن می پرسـید 

بـن جبـل در  کـه فرمود:“همانـا معـاذ  و پیامبـرت شـنیدم  بنـده ات  از  می گفتم:›پـروردگارم! 

گـر خالـد بـن ولیـد را زنـده می یافتـم، او را بـه  روز قیامـت، پیشـاپیش عالمـان خواهـد آمـد.”‹ ا

کـه  خالفـت و حکومـت برمی گزیـدم؛ و چـون نـزد پـروردگار خـود می رفتـم و از مـن می پرسـید 

از بنـده ات و پیامبـرت  بـر اّمـت محّمـد والیـت داده ام، می گفتم:›پـروردگارم!  کسـی را  چـه 

برابـر  کـه در  از شمشـیرهای خداونـد اسـت  ولیـد، شمشـیری  بـن  کـه فرمود:“خالـد  شـنیدم 

کـه  گروهـی وامی گـذارم  کار خالفـت را بـه  کشـیده اسـت.”‹ اّمـا مـن  مشـرکان، از نیـام بیـرون 

چـون رسـول خدا درگذشـت، از آنـان خشـنود بـود ... .«

این خبر در أعالم الّنساء )٨٧6/٢ ]١٢٧/٣[( نیز آمده است.

علـی  در بـارۀ  کـه  را  چـه  آن  مـی آورد  یـاد  بـه  خّطـاب  بـن  عمـر  کاش  گویـد:  امینـی 

امیرالمؤمنیـن از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده بـود _ هـر چنـد تنهـا یـک حدیـث از آن چـه را حافظان 

کسـی  که پروردگارش در بارۀ  از پیامبر روایت نموده اند _ و او را به خالفت برمی گزید و آن گاه 

بـه آن حدیـث تمّسـک  ی بازخواسـت می نمـود،  از و اّمـت محّمـد والیـت بخشـیده،  بـر  کـه 

کـه همۀ اّمت  می نمـود. شـاید بـه یـاد آوردن همیـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ او را کفایت می کرد 

در  خلیفـه  دو  یـا:   _ می نهـم  شـما  میـان  در  گرانمایـه  دو  »همانـا  همداسـتانند:  آن  بـر  اسـالم 

گـر بـه آن ها چنگ زنیـد، هرگز گمراه نگردید؛ کتاب خـدا و عترتم را که  کـه ا میانتـان می نهـم _ 
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خانـدان مـن هسـتند. ایـن دو از یکدیگـر جـدا نمی شـوند تـا بـر کنارۀ حـوض، نزد مـن درآیند.« 

که[ علی سروِر عترت است. و ]روشن است 

کـه در  آیـا خـود عمـر روایـت نکـرده اسـت ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ را در بـارۀ علـی؟ع؟ 

کتاب هـای صحیـح و مسـند، از طریـق او آمـده اسـت: »نسـبت علـی بـا من، به منزلۀ نسـبت 

هـارون اسـت بـا موسـی؛ بـا ایـن تفـاوت که پـس از مـن، پیامبری نیسـت«؟

و نیـز ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ در روز خیبـر را: »هرآینـه فـردا پرچـم را بـه دسـت مـردی 

که خدا و رسولش را دوست می دارد؛ و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارند«؟ می سپارم 

کـه مـن مـوالی او هسـتم، علی  و نیـز ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ در روز غدیـر خـم را: »هـر 

کند؛  که او را دوسـت بدارد و یاری  کن هر  نیز موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـت بدار و یاری 

که با او دشـمنی ورزد«؟ و دشـمنی ورز با هر 

بـه دسـت  را  کـس هماننـد فضیلـت علـی  را: »هیـچ  ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟  نیـز  و 

بـازدارد«؟ ک  از هـال و  گـردد  بـه هدایـت رهنمـون  را  نیـاوَرد؛ همـراه خویـش 

گـر آسـمان های هفت گانـه و زمین هـای هفت گانـه  و نیـز ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ را: »ا
در کفـه ای نهـاده شـوند و ایمـان علـی در کفۀ دیگر قرار گیرد، ایمان علی سـنگین تر اسـت«؟1

ک که در سـتایش  آیـا آیه هـای مباهلـه و تطهیـر و والیـت و بسـیاری از این گونه آیه های پا

ی زنـده  کـه عمـر آرزو کسـانی  سـرور عتـرت نـازل شـده، بـا آن حدیث هـای سـاختگی در بـارۀ 

ی برابری نمی کند؟ بودنشان را داشت، نزد و

کســانی چــون ســالم بــن معقــل، بــردۀ  کــه عمــر  گــوار و زشــت اســت  موضوعــی بــس نا

ــت  ــس از ضرب ــی و غــالم بنی حذیفــه، را شایســتۀ خالفــت و تنهــا ســزاوار آن شــمرده و پ ایران

گــر ســالم زنــده بــود، خالفــت را بــه شــورا  گفتــه اســت: »ا کــرده و  ی را آرزو  خــوردن، زنــده بــودن و

که تفصیل آن خواهد آمد. 1. همۀ این حدیث ها از طریق عمر بن خّطاب رسیده 
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صــول الّدیــن 
ُ
وانمی نهــادم.« )الّطبقــات الکبــرٰی تألیــف ابن ســعد: 248/3 ]343/3[؛ الّتمهیــد فــی أ

باِقالنی: ص204؛ اإلستیعاب: 561/2 ]568/2[؛ طرح الّتثریب فی شرح التقریب: 49/1(

کتـاب و سـّنت  کـه پـس از آن همـه نص هـای  گـران نیسـت  آیـا بـر رسـول خدا؟ص؟ بـس 

ی حّتـی بـا بـردگان و غالمـان اّمتـش برابـر شـمرده نشـود؟  در بـارۀ همتایـش امیرالمؤمنیـن، و

آیـا خـود عمـر در روز سـقیفه، بـا ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟ در برابـر انصـار حّجـت آوری ننمـود: 

»امامـان از قریـش هسـتند«؟ پـس چـرا آن را از یـاد بـرد و چگونـه سـهمی در خالفـت را از آِن 

دانسـت؟ بنی حذیفـه  ]ایرانـِی[  غـالم 

یـد تا خالد بـن ولیـد را برکنار و سنگسـار نماید  کـه بـر ابوبکـر اصـرار ورز آیـا خـود عمـر نبـود 

کـه خالـد، مالـک بـن نویـره را کشـت و بـر همسـرش برَجسـت و یـاران  و بـه قتـل رسـاَند، آن گاه 

ک سـاخت و اموالـش را غـارت  کنـد و قومـش را هـال کشـت و جمعـش را پرا مسـلمان او را 

نمـود؟ آیـا از یـاد ُبـرد آن سـخن خویـش را بـا ابوبکـر: »از شمشـیر خالد، شـر و سـتم می ریزد«؟ یا 

کـه بـر مـردی مسـلمان سـتم نمود  ی دشـمن خداونـد اسـت  ایـن گفتـۀ خویـش را در بـارۀ او: »و

کشـت و بـر همسـرش برجهیـد«؟ و یـا ایـن سـخن خـود را بـه خالـد: »مـردی مسـلمان را  و او را 

کشـتی و سـپس بر همسـرش برجهیدی؛ به خدا سـوگند! با سـنگ های خودت ]سـنگ هایی 

کـرد«؟ کاران را سنگسـار می کننـد[ تـو را سنگسـار خواهـم  کـه بـا آن هـا زنـا

که از شیوه های راستی و درستی دور باشد، هر زمان به صاحب خویش  آری؛ سیاستی 

زبان و منطقی خاص می بخشـد. این ذهنّیات و اندیشـه ها و آرزوها و بیان نااسـتوار، نتیجۀ 

کـه بـا کتاب خـدا و نـدای کریمانۀ وحـی مخالفت دارد  همـان سیاسـت ورزی محـض اسـت 

و تا امروز، تیره بختی و چنددسـتگی را بر سـر اّمت محّمد؟ص؟ آورده اسـت.

گفـت:  اسـت: »عمـر  نمـوده  روایـت  ابن عّبـاس  از  األشـراف: 16/5(  )أنسـاب  َبـالُذری   .14

گفتم:›چـرا  کـه ضربـت بخـوَرد _  کنـم!‹ _ و ایـن پیـش از آن بـود  ›ندانـم بـا اّمـت محّمـد چـه 

گفت:›بزرگتان  که به خالفت ایشان بگماری؟‹  کسی را می یابی  که  نگران هستی؛ حال آن 
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ی بـه سـبب خویشـاوندی اش بـا رسـول خدا و دامـادِی  گفتـم:›آری؛ و علـی، را می گویـی؟‹ 

بیهـوده کار  ی  گفـت:›و عمـر  اسـت.‹  خالفـت  شایسـتۀ  آزمودگـی اش،  و  پیشـینه اش  و  ی   و

فخرفـروش  بـس  گفـت:›او  می گویـی؟‹  چـه  طلحـه  گفتم:›در بـارۀ  اسـت.‹  مزاح پیشـه   و 

کم تـوان  گفت:›مـردی صالـح، اّمـا  گفتم:›عبدالّرحمـان بـن عـوف؟‹  و تکّبرپیشـه اسـت.‹ 

کاِر  گر  اسـت.‹ گفتم:›سـعد؟‹ گفـت:›او فرمانـده سـواران جنگـی و همـواره در نبـرد اسـت و ا

گفت:›دمدمی مـزاج  گفتم:›زبیـر؟‹  برنیایـد.‹  از عهـده اش  او سـپرده شـود،  بـه  آبـادی  یـک 

کار  کافـر می شـود؛ و بخیـل اسـت. ایـن  اسـت؛ در حـال خشـنودی، مؤمـن و در حـال خشـم، 

کـه بـدون زورگویـی، قـدرت نشـان دهـد؛ بـدون ضعـف، مـدارا  سـزاوار کسـی نیسـت، مگـر آن 

کـم شـود،  گـر حا گفت:›ا گفتم:›عثمـان؟‹  کنـد.‹  ی، بـذل و بخشـش  یـاده رو ورزد؛ و بـدون ز

کند، او را می کشند.‹« گر چنین  کرد؛ و ا گردن مردم سوار خواهد  خاندان ابومعیط را بر 

15. در خبـر صحیـح، از علـی امیرالمؤمنیـن روایـت شـده که در روز جمـل خطبه خواند 

و فرمـود: »اّمـا بعـد؛ ایـن حکومـت را رسـول خدا؟ص؟ بـه مـا وصّیـت نفرمـود تـا پـی آن وصّیـت 

کارش را  گزیدیـم. ابوبکـر بـه خالفـت برگزیـده شـد و  گرفتـه شـود؛ بلکـه آن را از نـزد خویـش 

کارها را به درسـتی صورت داد؛ آن گاه،  گشـت و او نیز  درسـت انجام داد؛ سـپس عمر چنین 

اوضاع استقرار یافت.«

کم )المستدرک علی الصحیحین: 104/3 ]112/3[(؛ ابن َکثیر )البدایة و الّنهایه: 250/5  این را حا

]271/5[(؛ و ابن َحَجر )الّصواعق المحرقه ]ص48[( به نقل از احمد ]المسند: 184/1[ آورده اند.

»آیـا  گفتنـد:  بـن ابی طالـب؟ضر؟  بـه علـی  کـه  ابووائـل رسـیده  از  16. در خبـر صحیـح، 

کسـی را بـر مـا خلیفـه نسـازی؟« گفـت: »رسـول خدا؟ص؟ خلیفـه برنگزیـد تـا مـن برگزینـم؛ بلکه 

کـه  گردمـی آوَرد؛ چنـان  گـر خداونـد بـرای مـردم خیـر بخواهـد، آنـان را پـس از مـن بـر خیرشـان  ا

کرد.« پس از پیامبرشان، چنین 

نمـوده  روایـت  سـند  ذکـر  بـا   )]84/3[  79/3 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا را   ایـن 
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ی و ذهبـی آن را صحیـح شـمرده اند. نیـز بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 149/8( آن را آورده  و خـود و

گفتـه اسـت: »سـندش  کـردن آن،  و ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 251/5 ]271/5[( پـس از روایـت 

کـرده،  نیکـو اسـت.« همچنیـن ابن َحَجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص27 ]ص46[( آن را از بـّزار یـاد 

یـان حدیـث صحیـح هسـتند.« یانـش، راو گویـد: »راو

کـه بـه علـی  17. احمـد ]المسـند: 251/1[ از عبـداهلل بـن سـبع، در حدیثـی روایـت نمـوده 

گفـت: »چنیـن نکنـم؛  کـن!«  کشـته می شـوی، پـس خلیفـه ای تعییـن  گـر می دانـی  گفتنـد: »ا

ِضـره: 159/1؛ 245/2  یـاض الّنَ کـه رسـول خدا؟ص؟ سـپرد.« )الّر شـما را بـه همـان حالـی می سـپارم 

)]204/3 ]199/1؛ 

وامی گـذارم،  را  اسـت: »شـما  آورده  ایـن عبـارت  بـا  را  آن  الّنبـّوه: 439/6[  ]دالئـل  بیهقـی 

)]244/6[  219/6 الّنهایـه:  و  )البدایـة  گـذاْرد.«  وا رسـول خدا  کـه  چنـان 

گفتـه  و  نمـوده  یـاد  ]ص46[(  ص27  المحرقـه:  )الّصواعـق  ابن َحَجـر  لفـظ،  همیـن  بـا  را  آن 

کـه سـندش حسـن اسـت، و  اسـت: »گروهـی ایـن حدیـث را روایـت نموده انـد، همچـون بـّزار 

کـه ذهبـی ]تلخیـص المسـتدرک  کـه سندشـان قـوی اسـت؛ چنـان  نیـز امـام احمـد و جـز آن دو 

گفتـه اسـت.« علـی الصحیحیـن: 84/3[ 

بـه خالفـت  را  کسـی  گـر رسـول خدا  »ا از عایشـه رسـیده اسـت:  18. در خبـر صحیـح، 

بودنـد.« و عمـر  ابوبکـر  آن خلفـا  برمی گزیـد، 

کـم  و حا  _ آمـده   )]39/1[ ِضـره )26/1  الّنَ یـاض  الّر در  کـه  _ چنـان  )الّصحیـح ]9/5[(  مسـلم 

آورده انـد. سـند  ذکـر  بـا  را  آن   )]83/3[  78/3 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک 

که من  19. ضمن حّجت آوری اّم سـلمه در برابر عایشـه، آمده اسـت: »به یادت می آورم 

ی همـراه بودیـم و علـی عهـده دار رسـیدگی بـه  و تـو در یکـی از سـفرهای رسـول خدا؟ص؟ بـا و

 کفش هـای ایشـان بـود و آن را پینـه می کـرد و نیـز مسـؤول رسـیدگی بـه جامه هـای ایشـان بـود 

گرفـت تـا پینـه  ی پـاره شـد و آن روز، علـی آن را  کفـش و و لباس هایـش را می شسـت. پـس 
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کنـد؛ و در سـایۀ یـک درخـت نشسـت. پـدرت همـراه عمـر آمـد و هـر دو بـرای ورود نـزد پیامبـر 

ی در  اجـازه خواسـتند. آن گاه، مـا برخاسـته، پشـت پـرده رفتیـم. آن دو درون آمدنـد و بـا و

تـا چـه  مـا نمی دانیـم  گفتنـد:›ای رسـول خدا!  گفتنـد. سـپس  موضـوع دلخواهشـان سـخن 

کـه چـه کـس جانشـین تـو بر ما اسـت تـا پس از  زمـان بـا مـا خواهـی بـود. کاش بـه مـا خبـر دهـی 

گر  کنون[ جای او را می بینـم؛ اّما ا تـو پناهـگاه مـا باشـد!‹ پیامبـر بـه آن دو فرمود:›هـال که مـن ]ا

ِگـرد هـارون بـن  کـه بنی اسـرائیل از  کنـده می شـوید، چنـان  ی پرا ِگـرد و کنـم، از  او را معّرفـی 

گشتند.‹ آن دو سکوت نمودند و سپس بیرون رفتند. کنده  عمران پرا

گفتی:›ای  گسـتاخ تر از ما بودی، به او  ی  که بر و چون ما نزد رسـول خدا؟ص؟ درآمدیم، تو 

کفـش را.‹  کسـی را جانشـین خـود بـر مـردم نمـوده ای؟‹ فرمود:›پینه کننـدۀ  رسـول خدا! چـه 

را  کسـی جـز علـی  گفتـی:›ای رسـول خدا!  تـو  ندیدیـم.  را  کسـی جـز علـی  و  آمدیـم  فـرود  مـا 

نمی بینـم.‹ پیامبـر فرمـود:›او همـان اسـت.‹«

گفت: »آری؛ این را به یاد می آورم.« )أعالم الّنساء: 789/2 ]38/3[( عایشه 

که عایشه در بصره خطبه خواند و ضمن آن، گفت: »ای مردم؛ به خدا  20. روایت شده 

کشته شد. ما از  گردد؛ و او به ستم  که خونش روا  گناه عثمان به درجه ای نرسید  سوگند! 

کشته شدن عثمان  یانه و عصا بزنند، در خشم می آییم؛ پس چگونه از  که شما را با تاز این 

ی،  و خون  قصاص  به  تا  بیابید  را  عثمان  قاتالن  که  است  آن  صالح  نباشیم؟  خشمگین 

کسی  کرد.«  که عمر بن خّطاب  گذار شود، چنان  کار خالفت به شورا وا کشته شوند؛ سپس 

گونه  گفت: »دروغ می گویی.« پس مردم همچنان از این  گفت: »راست می گویی.« و دیگری 

کردند. )أعالم الّنساء: 796/2 ]46/3[( که با یکدیگر زدوخورد  گفتند، چندان  سخنان 

کـه یکدیگـر را نفـی می کننـد و با هم  امینـی گویـد: و آن، هماننـد همیـن احادیـث اسـت 
زدوخـورد می نمایند.1

کوچک صورت پذیرفت. )م.( 1. در متن، این جمله پیش از آن ارجاع است؛ اّما به ضروت معنا، این جابجایی 
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خلیفـه ای  مـا  بـر  کاش  رسـول خدا!  »ای  گفتنـد:  کـه  شـده  روایـت  حذیفـه؟ضر؟  از   .21

گـر بـر شـما خلیفـه ای گمـارم و از او نافرمانـی کنیـد، عـذاب بـر شـما فـرود  بگمـاری!« فرمـود: »ا

خـدا  کار  در  بگمـارم،  شـما  بـر  را  او  گـر  »ا فرمـود:  بگمـاری!«  را  ابوبکـر  »کاش  گفتنـد:  آیـد.« 

گـر او  گفتنـد: »کاش عمـر را بگمـاری!« فرمـود: »ا نیرومنـدش یابیـد و در جسـمش، ضعیـف.« 

کـس در او اثـر  کـه در راه خـدا، سـرزنش هیـچ  را خلیفـۀ شـما سـازم، نیرومنـد و امینـش یابیـد 

کـرد؛  گفتنـد: »کاش علـی را بگمـاری!« فرمـود: »شـما بدیـن فرمـان عمـل نخواهیـد   نکنـد.« 

که شما را در راه مستقیم پیش خواهد ُبرد.« کنید، او را ره یافته و رهنما خواهید یافت  گر  و ا

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 70/3 ]74/3[( و ابونعیـم )حلیـة األولیـاء: 64/1(  ایـن را حا

با ذکر سـند آورده اند؛ اّما در آن، سـخنی از خلیفه سـاختن ابوبکر و عمر نیسـت. از همین جا 

یده اسـت. کـه دسـت امانـت، در حدیث تحریف ورز آشـکار می شـود 

گفتند: »ای رسـول خدا! پس از خویش،  که به پیامبر؟ص؟  22. از ابن عّباس روایت شـده 

کـه پـس  یـم؛ زیـرا ندانیـم  گذار کار خویـش را بـه او وا کـه او را بشناسـیم و  مـردی را خلیفـه سـاز 

گـر مـردی را بـر شـما بگمـارم و او شـما را بـه طاعـت خداونـد  از تـو چـه خواهـد شـد.« فرمـود: »ا

ی، سـرپیچی از مـن اسـت؛   فرمـان دهـد و از فرمانـش سـرباز زنیـد، سـرپیچیدن از فرمـان و

گـر شـما را بـه معصیـت خـدا فرمان  و سـرپیچی از مـن، سرکشـی در برابـر خـدای؟زع؟ اسـت. و ا

دهـد و از او اطاعـت کنیـد، روز قیامـت در برابـر مـن حّجـت خواهیـد داشـت. پـس شـما را بـه 

خداونـد؟زع؟ وامی گـذارم.«

یخ بغداد: 160/13( با ذکر سند آورده است. این را خطیب بغدادی )تار

کـه آن نّص هـا درسـت و خالفـت، سـفارش و توصیـه ای از جانـب خدای  23. بـه فـرض 

یـده و فرشـتگان بـدان بانـگ زده  سـبحان باشـد و جبرئیـل آن را آورده و از غیـر آن، آسـمان لرز

ابـا  ابوبکـر  کسـی جـز  از  را اعـالن نمـوده و خداونـد و رسـولش و مؤمنـان  گرامـی آن  و پیامبـر 

کـه در خبـر صحیـح شـمرده شـدۀ صحیـح بخـاری  یـده باشـند؛ پـس چـرا ابوبکـر _ چنـان  ورز

)580)
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]1342/3[ در بـاب فضیلـت ابوبکـر آمـده _ در روز سـقیفه، خطاب به حاضران گفت: »با عمر 

بن خّطاب یا ابوعبیدۀ جّراح بیعت نمایید«؟

کـه ابوبکـر گفـت: »ایـن عمـر اسـت و  مـم و الملـوک طبـری )209/3 ]221/3[( آمـده 
ُ
یـخ األ در تار

کـدام که خواهیـد، بیعـت کنید!« ایـن ابوعبیـده؛ بـا هـر 

در همـان )201/3 ]206/3[( و مسـند احمـد )56/1 ]90/1[( آمـده اسـت: »مـن یکـی از ایـن دو 

که را خود خواهید، برگزینید: عمر یا ابوعبیده.« مرد را برای شما می پسندم؛ پس هر 

کـه شـما را بـه  در اإلمامـة والسیاسـه )7/1 ]14/1 و 16[( چنیـن آمـده اسـت: »جـز ایـن نیسـت 

ابوعبیـده یـا عمـر فرامی خوانـم و هـر دو را برای شـما و کار خالفـت برمی گزینم؛ و آن هر دو برای 

کار شایسـته اند.« این 

نمایـم:  مـرد سـفارش  ایـن دو  از  بـه یکـی  را  آمـده اسـت: »همانـا شـما  در همـان )ص10( 

کـه خواهیـد، بیعـت نماییـد!« بـا هـر یـک  یـا عمـر؛ پـس  ابوعبیـدة بـن جـّراح 

گویـد: به بـه! در بزرگـی و ارجمنـدی پیامبـر بزرگـوار و عـّزت و شکسـت ناپذیری  امینـی 

کـه کسـی چـون ابوعبیـدۀ جـّراح به خالفت  اسـالم و افتخـار و کرامـت مسـلمانان همیـن بـس 

کـه در مدینـه قبـر می کْنـد! گورکنـی اهـل مّکـه  کـه کسـی نبـود جـز  برگزیـده شـود 

در مدینـه تنهـا دو گورکـن بودنـد: ابوعبیـده و ابوطلحـه. چه خوشـبخت اسـت این اّمت 

گیـرد  کـه پـس از پیامبـر؟ص؟ جایـگاه او را در اختیـار  کسـی هسـت  گورَکنـش   کـه در میـان دو 

کار دیـن و دنیـا بـه او رجـوع نماینـد! چـه مانعـی از  کنـد و جهانیـان در  و جـای خالـی اش را ُپـر 

یـة بن  خالفـت ابوعبیـده، بـه سـبب امیـن بودنـش، وجـود دارد؛ پـس از آن کـه نزدیـک بـود معاو

ابی سـفیان بـه سـبب امیـن بـودن و دانایـی اش، به پیامبری برگزیده شـود _ چنـان که در همین 

گذشـت؟ _ کتاب )ص308( 

که ابوبکر خالفت اسالمی را به ابوعبیده پیشکش  که در آن هنگام  البّته من نمی دانم 
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علی  برای  را  خالفت  پیامبر؟ص؟  چون  که  همان  بود؛  چگونه  آسمان ها  در  وضعّیت   نمود، 

که به نّص خدای عزیز، پیامبر او را به منزلۀ جان خویش شمرده _ خواست، به لرزه درآمد   _ 

ید! آری؛ آسمان ها را  و فرشتگان بانگ برداشتند و خداوند از چیزی جز خالفت ابوبکر ابا ورز

شایسته بود که از این سخن بشکافند و زمین شکافته شود و کوه ها درهم شکسته، فروریزند!

کـه دسـت  ی خواسـت  کـه عمـر از و کـه پـس از آن  24� و چـه چیـز بـه ابوبکـر اجـازه داد 

ی گفـت: »ای عمـر! تو شایسـتۀ بیعتی؛ زیـرا توانت برای  پیـش آوَرد تـا بـا او بیعـت نمایـد، بـه و

کار بیش از من اسـت«؟ و چرا هر یک از آن دو از دیگری می خواسـت تا دسـت بگشـاید  این 

ی مـرا داری و هم  و ایـن بـر آن دسـت نهـد؛ و عمـر دسـت ابوبکـر را گشـود و گفـت: »تـو هـم نیـرو

مـم و الملـوک طبری: 199/3 ]203/3[؛ الّسـیرة الحلبّیه: 386/3 ]358/3[؛ 
ُ
یـخ األ ی خـود را«؟ )تار نیـرو

الّصواعق المحرقه: ص7 ]ص12[(

25� و چگونه ابوبکر خالفت را از آِن مهاجران و وزارت را از آِن انصار می شمرد و می گفت: 

مم و الملوک طبری: 199/3 و 208 ]203/3 و 220[؛ و 
ُ
»امیران از ما و وزیران از شما باشند«؟ )تاریخ األ

ِضره: 162/2 و 163 ]203/1 و 204[( الّریاض الّنَ

ــر عهــده  کار را ناخرســندانه ب ــد: »مــن ایــن  ــا بگوی ــه ابوبکــر اجــازه داد ت 26� و چــه چیــز ب

گیــرد«؟  کــه یکــی از شــما بــه جــای مــن، آن را بــر عهــده  گرفتــم؛ و بــه خــدا ســوگند! آرزو داشــتم 

)صفــة الّصفــوه: 99/1 ]260/1[(

کرده  که خداوند برایش تعیین نموده و جبرئیل نازل  کاری ناخرســند بود  ی از  چگونه و

ی آن را عهده دار  کــه کســی بــه جــای و ک بــدان خبــر داده بــود؟ چگونــه آرزو می کــرد  و پیامبــر پــا

ی  کــه هــرگاه پیامبــر خالفــت را از خداونــد بــرای علــی می خواســت، وجــود و  گــردد؛ در حالــی 

ــِع پذیــرش ایــن درخواســت می شــد و خداونــد در ایــن زمینــه، بــرای خواســت  ]= ابوبکــر[ مان

ــا می نمــود؟ کســی جــز ابوبکــر اب ــل نمی شــد و از  پیامبــرش بهایــی قائ

گیــرد و بارهــا  کنــاره  27. چــه چیــز ابوبکــر را مجــاز نمــود تــا در برابــر مــردم، از خالفــت 

368/5
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کــه مــن بهتریــِن شــما نیســتم«؟ )الّصواعــق المحرقه:  بگویــد: »مــرا برکنــار کنیــد؛ مــرا برکنــار کنیــد؛ 

ص30 ]ص51[( و نیــز بگویــد: »مــرا بــه بیعــت شــما نیــاز نیســت؛ بیعــت خویــش بــا مــن را فســخ 

کــه او  کنیــد«؟ )اإلمامــة والسیاســه: 14/1 ]20/1[( چگونــه مــردم را دارای ایــن اختیــار می دانســت 

کــه آن چــه را خــدا خواســته و بــه پیامبــرش ســفارش  کننــد و خــود را مجــاز می شــمرد  را برکنــار 

کــرده بــود، رد نمایــد؟

می شـد  پدیـدار  آنـان  بـر  روز  هـر  و  گشـت  پنهـان  مـردم  از  روز  سـه  ابوبکـر  چـرا  و   �28

کـه خواهیـد، بیعـت نماییـد«؟  و می گفـت: »بیعـت خویـش را از شـما برداشـتم؛ پـس بـا هـر 

ِضـره: 175/1 ]217/1[( یـا چـرا تـا هفـت روز مـردم را در  یـاض الّنَ )اإلمامـة والسیاسـه: 16/1 ]22/1[؛ الّر

ی ایـن اختیـار را به خود داد که بیعتش را از عهدۀ مردم  انتخـاب خلیفـه آزاد نهـاد؟ چگونـه و

یـده بودنـد؟  کسـی جـز او ابـا ورز کـه خداونـد و مؤمنـان از  بـردارد و آن را فسـخ نمایـد؛ حـال آن 

چگونـه کار اّمـت را بـه خواسـت خودشـان وانهـاد؛ در حالی که پیش تر خواسـتۀ پیامبر؟ص؟ در 

ی خویش ]برای خالفت علی؟ع؟ [  که آن حضرت؟ص؟ از آرزو این زمینه رد شده بود و آن روز 

پرده برداشت، در آسمان ها آن اّتفاق رخ داد؟

29� و حّجـت ابوبکـر چـه بـود که در خطبـه ای گفت: »ای مردم! این علی بن أبی طالب 

کـه همـۀ شـما در  کار خویـش آزاد اسـت. هـال  ی بیعتـی نیسـت و در  کـه مـرا بـر عهـدۀ و اسـت 

گـر کسـی جـز مـرا بـرای خالفت شایسـته یابیـد، من پیـش از همه  بیعـت خویـش آزادیـد؛ پـس ا

ی بیعـت نمایم«؟ )الّسـیرة الحلبّیـه: 389/3 ]360/3[( بـا و

کـه برای تحّقـق بیعت، در  شـاید ایـن آزادی در ابـراز نظـر در بـارۀ بیعـت، پـس از اّتفاقاتـی 

ی ابوبکـر شـتابان  کـه عمـر پیـش رو آسـمان ها و زمیـن رخ داد، پدیـد آمـد؛ یعنـی پـس از آن 

کـه بـه حبـاب بـن منذر  کـرد و بانـگ بـرآوْرد، چنـان کـه دهانـش کـف نمـود؛ پـس از آن  حرکـت 

گر بیعت نکنی، خدایت بکشـد!« پس از آن  بـدری1 کـه مخالـف آن بیعـت بـود، گفته شـد: »ا

1. در متن »بدوی« آمده؛ اما »بدری« صحیح است. )ن.(
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کـه بـر سـعد، امیـِر خـزرج،  گشـت و دسـتش شکسـته شـد؛ پـس از آن  کـه بینـی حبـاب ُخـرد 

ی را بکشـید؛ کـه خدایـش بکشـد و او منافـق اسـت.«؛ پـس از آن کـه قیـس بن  بانـگ زدنـد: »و

کـم شـود،  او  از  مـوی  تـار  یـک  گـر  ا »بـه خـدا سـوگند!  گفـت:  و  گرفـت  را  یـش عمـر  ر سـعد، 

کـه در دهانـت دندانـی نماَنـد!«؛ پـس از آن که زبیر شمشـیر از نیـام برآوْرد  بازنمی گـردم مگـر آن 

گفـت:  کـه عمـر  کـه بـا علـی بیعـت شـود!«؛ پـس از آن  گفـت: »آن را در نیـام نکنـم، مگـر آن  و 

بـر سـنگ  گرفتنـد و  ی  »ایـن سـگ _ یعنـی: زبیـر _ را دور نماییـد!« و شمشـیر را از دسـت و

کـه بـه سـرای خانـدان  کوبیـده، او را راندنـد؛ پـس آن  کـه بـر سـینۀ مقـداد  کوبیدنـد؛ پـس از آن 

کـه را در آن بـود، بـه اجبـار بـرای بیعـت  گشـودند و هـر  پیامبـر هجـوم آوردنـد و خانـۀ فاطمـه را 

گفـت: »یـا  کـه عمـر بـا پـاره ای آتـش بـه سـوی خانـۀ فاطمـه آمـد و  کشـیدند؛ پـس از آن  بیـرون 

کـه در آن اسـت، بـه آتـش ِکشـم، پـس از آن که  بـرای بیعـت بیـرون آییـد و یـا ایـن خانـه را بـا هـر 

گریـان فریـاد زد: »پـدرم، ای رسـول خدا! پـس از تـو، از  پـارۀ تـن مصطفـی از پـرده بیـرون شـد و 

بیعـت  بـرای  را  کـه علـی؟ع؟  آن  از  پـس  دیدیـم!«؛  کـه  ابوقحافـه چه هـا  پسـر  و  پسـر خّطـاب 

گفتنـد:  ی  بـه و کـه  از آن  پـس  کشـانند؛  را  بینـی  کـه شـتری مهـار در  کشـانیدند، همچنـان 

بـرادرش  قبـر  بـه  گریـان  علـی؟ع؟  کـه  آن  از  پـس  شـد!«؛  خواهـی  کشـته  وگرنـه  کـن؛  »بیعـت 

کـه مرا  مصطفـی؟ص؟ پنـاه آوْرد و گفـت: »ای بـرادر! ایـن قـوم مـرا ناتـوان گرداندنـد و نزدیـک بـود 
که ...؛ و پس از صدها رخداد دیگر.1 بکشند.«؛ پس از آن 

کسـی جـز  کـه خداونـد و فرشـتگانش و مؤمنـان از خالفـت  شـاید اصـل آن سـختگیری 

که به خدا و رسـولش و مؤمنان بسـته اند؛ یا صحیح اسـت،  ابوبکرسـر باززدند، دروغی اسـت 

اّما تنها به اراده و خواسـت ابوبکر وابسـته اسـت! به خدا سـوگند چنین نیسـت؛ و این چیزی 

جز دروغ نباشد!

30. چـه چیـز بـه عمـر جـواز داد تا پس از وفات رسـول خدا؟ص؟ به ابوعبیـدۀ جّراح بگوید: 

د هفتم خواهد آمد.
ّ
1. همۀ مأخذهای این موارد در مجل
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گفتـۀ رسـول خدا؟ص؟ تـو امیـن ایـن اّمـت  کـه بـه  کـن تـا بـا تـو بیعـت نمایـم؛  »دسـتت را دراز 

کـه اسـالم آورده ام، چنیـن لغزشـی از تـو  هسـتی.« و ابوعبیـده بـه عمـر پاسـخ داد: »از هنگامـی 

کـه صّدیـق، دومیـِن دو تـن، در میـان شـما  ندیـده بـودم. آیـا بـا مـن بیعـت می کنـی، حـال آن 

هسـت؟« )مسـند احمـد: 35/1 ]58/1[؛ الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 128/3 ]181/3[؛ الّنهایـة 

الّسـیرة  ]256/1[؛   97/1 الّصفـوه:  ابن اثیـر: 247/3 ]482/3[؛ صفـة  تألیـف  األثـر  و  الحدیـث  فـی غریـب 

الحلبّیـه: 386/3 ]357/3[؛الّصواعـق المحرقـه: ص7 ]ص12[(

کـه بـا آن نص هـا بـه سـختی مخالفـت نمایـد؟ آن پافشـاری بـر  چـه چیـز او را واداشـت 

کیـد شـده از سـوی خـدای عزیـز بـرای چـه بـود؟ آری؛ و چـه بسـیار اسـت  رأی، در برابـر نـّص تأ

از ایـن نمونه هـا!

کـس  گفـت: »هـر  کار خالفـت را در میـان مسـلمانان بـه شـورا نهـاد و  31. چگونـه عمـر 

ی  کـه بـا و ی و نیـز آن کـس  بـدون مشـورت مسـلمانان، بـا امیـری بیعـت نمایـد، بیعتـی بـرای و

بیعـت نمـود، نیسـت ]= بیعتشـان اعتبـاری نـدارد[؛ زیـرا هـر دو در معـرض قتـل هسـتند«؟ 

)مسند احمد: 56/1 ]91/1[؛ و البدایة و الّنهایه: 246/5 ]267/5[(

از  الفرائـض: 3/2 ]38/2[( و احمـد )المسـند: 48/1 ]79/1[(  کتـاب  32. مسـلم )الّصحیـح: 

کـه گویا خروسـی دو بار  کـه بـه خطبـه ایسـتاد و گفـت: »در خـواب دیـدم  عمـر روایـت کرده انـد 

کـه  کـه مرگـم فرارسـیده و برخـی از مـن خواهنـد  مـرا نـوک زد؛ و مـن تعبیـر آن را جـز ایـن ندانـم 

کـه پیامبـرش؟ص؟ را به  خلیفـه ای تعییـن نمایـم. اّمـا خداونـد؟زع؟ خالفـت و دینـش و آن چـه را 

گـروه  گرفـت، خالفـت در ایـن  گـر مـرگ بـه سـویم شـتاب  آن مبعـوث فرمـود، تبـاه نسـازد. پـس ا

شش نفره به شورا نهاده شود ... .«

گفته است: »مسلم در الّصحیح،  این را بیهقی )الّسنن الکبرٰی: 150/8( با ذکر سند آورده و 

کرده است.« نیز حافظ ابن دیبع )تیسیر الوصول  ی، روایت  آن را از حدیث ابن ابی عروبه و جز و

صول: 49/2 ]58/2[( آن را از مسلم حکایت نموده است.
ُ
الی جامع األ
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کــه در بــارۀ خالفــت ابوبکــر بگوینــد:  33� و چــه چیــز بــرای عمــر و دیگــر صحابــه روا نمــود 

کــه خداونــد شــّر آن را ]از اّمــت[ بازداشــت. )صحیــح  گهانــی و اندیشه نشــده بــود  »رخــدادی نا

مــم و الملــوک طبــری: 200/3 ]205/3[؛ 
ُ
یــخ األ بخــاری: 44/10 ]2505/6[؛ مســند احمــد: 55/1 ]90/1[؛ تار

أنســاب األشــراف َبــالُذری: 15/5؛ الّســیرة النبوّیــه تألیــف ابن هشــام: 238/4 ]308/4[؛ تیســیر الوصــول: 

یــاض  42/2 و 44 ]51/2 و 53[؛ الّنهایــة فــی غریــب الحدیــث و األثــر تألیــف ابن اثیــر: 238/3 ]467/3[؛ الّر

ــه: 388/3 و 392 ]360/3  ــیرة الحلبّی ــه: 246/5 ]266/5[؛ الّس ــة و الّنهای ــره: 161/1 ]201/1[؛ البدای ِض  الّنَ

یــدون صفــدی:  ز ابــن  المتــون شــرح رســالۀ  الّصواعــق المحرقــه: ص5 و 8 ]ص10 و 14[؛ تمــام  و 363[؛ 

ــود، همچــون  گهانــی و نیندیشــیده ب ــا: رخــدادی نا ــاج العــروس: 568/1( _ ی ص137 ]ص178[؛ ت

 210/3 طبــری:  الملــوک  و  مــم 
ُ
األ یــخ  )تار جاهلّیــت  دوران  نیندیشــیدۀ  و  گهانــی  نا رخدادهــای 

کاری بازگــردد، او را بُکشــید!« )الّصواعــق المحرقــه: ص21  کــه بــه چنیــن  ]223/3[( _ پــس هــر 

ــه پــس از آن مژده هــا و خبرهــای پیاپــی در طــول زندگانــی پیامبــر بزرگــوار؟ص؟   ]ص36[( چگون

ــرا  ــن ماج ــش را از ای ــات، اصحاب ــۀ حی ــین لحظ ــا واپس ــی ت ــای پیاپ ی باره ــه و ک ــس  و از آن پ

گهانــی و نیندیشــیده نــام می گیــرد؟ ایــن در حالــی اســت  خبــر داد، ایــن خالفــت، رخــدادی نا

کــه در ایــن زمینــه ســفارش نامه ای بنویســد  کــه بــه نــّص آن روایت هــا، پیامبــر؟ص؟ نیــازی ندیــد 

ــا ایــن  ــه ب ــد؛ پــس چگون ــا خالفــت ابوبکــر مخالفــت نمای کــس ب کــه هیــچ  و انتظــار نداشــت 

کــه همــۀ صحابــه عــادل هســتند و خداونــد   حــال، در آن، شــّر دیــده شــود؛ بــا ایــن فــرض 

کــه در مــورد او اختــالف شــود،  یدنــد؛ و خداونــد ابــا دارد  کســی جــز ابوبکــر ابــا ورز و مؤمنــان از 

گذشت؟ که حدیثش  چنان 

34. چـه چیـز بـه عمـر اجـازه داد تـا خالفـت را بـه عبدالّرحمـان بـن عـوف پیشـکش کند 

گـر بـا خود تو مشـورت نمایم،  و او را ولّی عهـد خویـش سـازد؟ و آن گاه، عبدالّرحمـان گفـت: »ا

کـه ایـن را بپذیـرم؟« عمـر گفت: »نه؛ بـه خدا سـوگند!« عبدالّرحمـان گفت:  آیـا بـه مـن گویـی 

گـردم.« )الفتوحـات اإلسـالمّیه: 427/2 ]275/2[( کـه پـس از تو خلیفه  »پـس نمی پذیـرم 

کـه همگـی از بیعـت سـر باززدنـد )مسـند احمـد: 55/1 ]90/1[(   35� و انصـار را چـه شـد 
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و در مخالفت با آن چه در آن نص ها آمده، همداستان شدند و از بیعت با ابوبکر خودداری 

نمودنـد و گفتنـد: »جـز بـا علـی بیعـت نکنیـم.« یـا گفتنـد: »امیـری از مـا برگزیده شـود و امیری 

 )]182/3[  128/2 ابن سـعد:  تألیـف  الکبـرٰی  الّطبقـات  ]668/1[؛   405/1 احمـد:  )مسـند  شـما«؟   از 

از  ابـوذر و خالـد بـن سـعید و مردانـی  و چگونـه طلحـه و زبیـر و مقـداد و سـلمان و عّمـار و 

کردنـد و از بیعـت بـا  ِضـره: 167/1 ]207/1[( از بیعـت بـا ابوبکـر خـودداری  یـاض الّنَ مهاجـران )الّر

سیاسـِت  دسـت  اّمـا  گردآمدنـد؛  آن حضـرت؟ع؟  خانـۀ  در  و  باززدنـد  سـر  علـی  جـز  کسـی 

کشـید و بـر ایشـان ]از سـوی عمـر[ نـدا  دنیایـی، آنـان را بـه اجبـار از خانـه بـرای بیعـت بیـرون 

داده شد: »به خدا سوگند! یا به آتشتان می کشم و یا برای بیعت بیرون می آیید.«

ابوبکـر  بـا  بیعـت  بـار  زیـر  کـه  اسـت  کـدام  عبـاده،  بـن  سـعد  بـزرگ،  صحابـی  جایـگاه 

گردنـد، بـا شـما بیعـت نکنـم  گـر جـّن و بشـر بـا شـما همـراه  گفـت: »بـه خـدا سـوگند! ا نرفـت و 

تـا نـزد پـروردگارم حاضـر شـوم و حسـاب خویـش را بدانـم.« و در نمـاز جماعـت ایشـان حضـور 

نمی یافـت و بـا آنـان نمـاز جمعـه نمی گـزارد و در حـج، مناسـک را بـا آن هـا انجـام نمـی داد؟ 

مـم و الملـوک طبـری: 198/3 و 200 و 207 و 210 ]202/3 و 205 و 218 و 222[(
ُ
یـخ األ )تار

کـه از آن بیعت سـرپیچیدند  ک، و بنی هاشـم چه بود  حّجـت عّبـاس، عمـوی پیامبـر پـا

گرفتند؟ کید یافته را نادیده  و آن سفارش های تأ

36. پیش از همۀ این ها، سرباز زدن علی امیرالمؤمنین از آن بیعت انتخابی و حّجت 

گوید: کننده است. ابن ُقَتیبه  ی در برابر معتقدان به آن، با دلیل های مجاب  آوردن و

کـه می گفـت: »مـن بنـدۀ خدا  سـپس علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ نـزد ابوبکـر آورده شـد؛ حـال آن 

ی گفتنـد: »بـا ابوبکـر بیعـت کـن!« گفـت: »من بـرای خالفت  و بـرادِر رسـول خدا هسـتم.« بـه و

از شـما شایسـته ترم؛ بـا شـما بیعـت نکنـم و سـزاوارتر آن اسـت کـه شـما بـا مـن بیعـت نماییـد. 

که با پیامبر؟ص؟ خویشـاوند  این خالفت را از انصار سـتاندید و در برابرشـان اسـتدالل نمودید 

کنـون آن را از مـا اهـل بیـت بـه غصـب می سـتانید. آیـا در برابـر انصـار  کـه ا هسـتید؛ حـال آن 
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کـه محّمـد از شـما بـود، بـرای خالفـت شایسـته ترید؛ و آنـان  کـه بـه سـبب آن  اّدعـا ننمودیـد 

زمامـداری را بـه شـما سـپردند و حکومـت را تحویلتـان دادنـد؟ مـن نیز هماننـد همان حّجت 

کـه شـما بـر انصـار آوردیـد، بـر شـما مـی آورم: مـا، خـواه در زمـان زندگانـی رسـول خدا و خـواه  را 

یـد، بـا مـا  گـر ایمـان دار ی سـزاوارتریم. پـس ا ی، بـه او ]نزدیک تـر[ و بـه جانشـینِی و پـس از و

گاهانـه سـتم را بـرای خـود بخریـد!« کنیـد؛ وگرنـه آ منصفانـه رفتـار 

عمـر بـه وی گفـت: »رهـا نشـوی، مگـر آن کـه بیعـت نمایـی!« علـی پاسـخ داد: »از ایـن شـیر 

بدوش که تو هم از آن سهمی داری و امروز کار خالفت وی را محکم کن تا فردا آن را به تو رساَند!« 

آن گاه، گفت: »ای عمر؛ به خدا سـوگند! سـخنت را نمی پذیرم و با او بیعت نمی کنم.«

کار وانـدارم.« ابوعبیـدة بـن جـّراح بـه علـی  گـر بیعـت نکنـی، تـو را بدیـن  ابوبکـر گفـت: »ا

گفـت: »ای پسـرعمو! تـو تازه سـالی و اینـان سـالخوردگاِن قومـت هسـتند. تـو  _ کـّرم اهلل وجهـه _ 

کـه بـرای خالفـت  کارشـناس نیسـتی. مـن ابوبکـر را جـز ایـن نبینـم  هماننـد ایشـان آزمـوده و 

کارهـا بیـش از تـو  نیرومندتـر از تـو اسـت و بـار خالفـت را بهتـر بـر دوش می گیـرد و ِاشـرافش بـر 

گـر عمـرت باقـی باشـد و زنـده مانـی، آن گاه، تـو بـه  کـه ا کار را بـه او بسـپار؛  اسـت. پـس ایـن 

سـبب فضیلـت و دینـداری و دانـش و فهـم و پیشـینه و َنسـب و دامـادی ات بـا پیامبـر، بـرای 

کار سـزاوار و شایسـته خواهـی بـود.« ایـن 

گروه مهاجر! مبادا حکومت محّمد  علی _ کّرم اهلل وجهه _ پاسخ داد: »خدا را؛ خدا را؛ ای 

ی و میـان خانـه اش، بـه سـرای خـود و میـان خانه هـای خویـش  در میـان عـرب را از سـرای و

گـروه مهاجـر؛ بـه  یـد! ای  ی در میـان مـردم بازدار بیـرون َبریـد و خانـدان او را از جایـگاه و حـّق و

خـدا سـوگند! هرآینـه مـا شایسـته ترین مـردم برای خالفت هسـتیم؛ زیـرا خانـدان پیامبر ماییم 

کـه کتاب خدا  کار از شـما سـزاوارتریم. بـه خـدا سـوگند! در میانمان کسـی اسـت  و بـرای ایـن 

گاه اسـت؛ بـرای  را قرائـت می کنـد؛ دیـن خـدا را ژرف می فهمـد؛ بـه سـّنت های رسـول خدا آ

کار مـردم نیرومنـد اسـت؛ زشـتی ها را از آنـان دور می کنـد؛ و امـوال را میانشـان  پرداختـن بـه 
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ی نکنید؛ که از راه خدا گمراه شـوید و از حق  برابـر تقسـیم می نمایـد. پـس از هـوای نفـس پیـرو

گردید!« بیش تر دور 

گـر انصـار ایـن سـخن را پیـش از بیعـت بـا  گفـت: »ای علـی! ا بشـیر بـن سـعد انصـاری 

ابوبکـر، از تـو شـنیده بودنـد، در بیعـت بـا تـو اختـالف نمی نمودنـد.«

علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ فاطمـه، دختـر رسـول خدا؟ص؟، را بـر چهارپایی سـوار نمود و شـبانه به 

مجالـس انصـار ُبـرد و او از آنـان یـاری خواسـت. ایشـان می گفتنـد: »ای دختـر رسـول خدا! مـا با 

گـر همسـرت و پسـرعمویت پیـش از ابوبکر به سـراغ ما می آمـد، او را  ایـن مـرد بیعـت نموده ایـم. ا

بـا کسـی هم ردیـف قـرار نمی دادیم.«

علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ گفـت: »آیـا روا بـود که رسـول خدا؟ص؟ را در خانه اش رها نموده، دفن 

ی بـه نـزاع برخیـزم؟« فاطمه گفت:  نمی کـردم و بیـرون می آمـدم تـا بـا مـردم در بـارۀ حکومـت و

»ابوالحسـن کاری نکـرد جـز آن چـه شایسـته بـود؛ و برای آن چه ایشـان کردنـد، خداوند از آنان 

حسـاب خواهد کشـید و جواب خواهد ُجسـت.«

گردآمــده، از بیعــت بــا  کــه نــزد علــی _ کــّرم اهلل وجهــه _  کســانی شــد  ابوبکــر؟ضر؟ جویــای 

کــه در خانــۀ علــی  ی ســرباز زده بودنــد؛ و عمــر را در پــی آنــان فرســتاد. عمــر نــزد ایشــان  و

گفــت:  بودنــد، آمــد و آنــان را بانــگ زد؛ اّمــا از بیــرون آمــدن ســرباززدند. عمــر هیــزم خواســت و 

کــه در آن  کــه جــان عَمــر بــه دســت او اســت! یــا بیــرون آییــد یــا خانــه را بــا هــر  »ســوگند بــه آن 

گفــت:  گفتنــد: »ای ابوحفــص؛ فاطمــه در ایــن خانــه اســت!«  ی  کشــم!« بــه و اســت، بــه آتــش 

کردنــد. علــی اّدعــا نمــود: »ســوگند  »باشــد!« پــس همــه، جــز علــی، بیــرون آمدنــد و بیعــت 

گردنیــاورم، از خانــه بیــرون نیایــم و جامــه بــر دوش نینــدازم.« ســپس  کــه تــا قــرآن را  خــورده ام 

گفــت: »کســانی بــد  حضورتــر از شــما ســراغ نــدارم.  فاطمــه؟اهضر؟ بــر آســتان خانــه اش ایســتاد و 

کردیــد و از مــا رایزنــی  کارتــان را میــان خویــش تمــام  جنــازۀ رســول خدا؟ص؟ را نــزد مــا وانهادیــد و 

ــد!« نخواســتید و حــّق مــا را بازنگرداندی
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از بیعـت خویـش، بیعـت  از ایـن سـرپیچنده  گفـت: »آیـا  بـه او  ابوبکـر آمـد و  نـزد  عمـر 

نگیـری؟« ابوبکـر بـه قنفـذ، غـالم خویـش، گفـت: »روان شـو و علـی را نـزد مـن فراخـوان!« قنفذ 

را  تـو  رسـول خدا  »خلیفـۀ  داد:  پاسـخ  چیسـت؟«  »کارت  گفـت:  علـی  رفـت.  علـی  نـزد 

گفت: »چه زود بر رسول خدا دروغ بستید!« فرامی خواَند.« علی 

گفــت:  گریســت. بــار دیگــر عمــر  قنفــذ بازگشــت و پیغــام را رســاند. ابوبکــر دیرزمانــی 

ی  گفــت: »نــزد و »ایــن ســرپیچنده از بیعــت خویــش را مهلــت نــده!« ابوبکــر؟ضر؟ بــه قنفــذ 

 بازگــرد و بگو:›امیرالمؤمنیــن تــو را فرامی خواَنــد تــا بــا او بیعــت نمایــی.‹« قنفــذ آمــد و آن چــه را 

کــه از آِن او نیســت، اّدعــا  فرمــان یافتــه بــود، ادا نمــود. علــی بانــگ زد: »ســبحان اهلل! چیــزی را 

نمــوده اســت.«

برخاسـت  گریسـت. سـپس عمـر  ابوبکـر دیرزمانـی  رسـاند.  را  پیغـام  و  بازگشـت   قنفـذ 

کوبیدند. چون فاطمه بانگ  ی روان شـدند تا به خانۀ فاطمه رسـیدند و در  گروهی همراه و و 

آنان را شـنید، فریاد زد: »پدرم؛ ای رسـول خدا! پس از تو از پسـر خّطاب و پسـر ابوقحافه چه ها 

گریـان بازگشـتند، حـال  گریـه اش را شـنیدند،  ی و نـوای  کـه دیدیـم!« چـون مـردم صـدای و

کسـانی باقـی  گـردد. عمـر همـراه  کـه نزدیـک بـود دل هاشـان بشـکافد و جگرهاشـان پـاره  آن 

گـر  گفـت: »ا کـن!«  گفتنـد: »بیعـت  کشـیدند و نـزد ابوبکـر بردنـد و بـه او  ماْنـد و علـی را بیـرون 

گردنـت  کـه معبـودی جـز او نیسـت؛  گفتنـد: »آن گاه، سـوگند بـه خدایـی  نکنـم، چـه شـود؟« 

گفـت: »بنـدۀ  بـرادر رسـولش را می ُکشـید!« عمـر  و  بنـدۀ خـدا  گفـت: »آن گاه،  را می زنیـم!« 

یـده، سـخنی نمی گفـت. عمـر بـه او  خـدا هسـتی؛ اّمـا بـرادر رسـولش، نـه!«1 ابوبکـر سـکوت ورز

ی  کنـار او اسـت، و کـه فاطمـه در  گفـت: »مـادام  ی فرمانـی نمی دهـی؟«  گفـت: »آیـا در بـارۀ و

کاری وادار نمی کنـم.« را بـه 

1. در همیـن کتـاب )112/3-125( پنجـاه حدیـث در بـارۀ بـرادری میـان رسـول خدا و امیرالمؤمنیـن _ درود خـدا بـر آن دو و 
گروهی از صحابه،  م هستند و آن ها را حافظان از 

ّ
که شماری از آن ها متواتر و صحیح و مسل خاندانشان باد! _ گذشت 

کـه بـه طریـق  از جملـه عمـر بـن خّطـاب، نقـل نموده انـد. »حدیـث بـرادری« نـزد اّمـت اسـالمی همه پذیـر اسـت و چنـان 
یـان آن اسـت؛ اّمـا سیاسـت زمـان، عمـر را مجـاز نمود کـه آن را انـکار نماید! صحیـح آمـده، خـود عمـر از راو
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سـپس علـی کنـار قبـر رسـول خدا؟ص؟ آمـد، حال آن کـه ضّجه برآورده، می گریسـت و ندا 

مـی داد: »ای بـرادر! ایـن قـوم مـرا ناتـوان یافتنـد و نزدیـک بـود که مرا بُکشـند!« )اإلمامة والسیاسـه: 

)]20-18/1[ 14-12/1

کـه بـا اشـارۀ مغیـرة بـن ُشـعبه،  37. چـه چیـز ابوبکـر و عمـر و ابوعبیـده را مجـاز سـاخت 

ی قرار دهند؟ سهمی از خالفت را برای عّباس، عموی پیامبر؟ص؟، و نسل و

گوید: ابن ُقَتیبه )اإلمامة والسیاسه: 15/1 ]21/1[( 

مغیـرة بـن ُشـعبه آمـد و گفـت: »ای ابوبکـر! آیـا صـالح می دانـی کـه عّباس را دیـدار کنید 

گـردد،  او همـراه شـما  و چـون  قـرار دهیـد؟  نسـلش سـهمی  و  ی  بـرای و کار خالفـت،  در  و 

می توانیـد بـر ضـّد علـی حّجـت داشـته باشـید.« ابوبکـر و عمـر و ابوعبیـده روان شـدند تـا نـزد 

خداونـد  »همانـا  گفـت:  خداونـد  ثنـای  و  سـتایش  از  پـس  ابوبکـر  درآمدنـد.  عّبـاس؟ضر؟ 

محّمـد؟ص؟ را بـه پیامبـری برانگیخـت و بـر مؤمنـان والیت بخشـید و با جـای دادنش در میان 

کـه آن چـه را نـزدش بـود ]= آخـرت[، بـرای او برگزیـد و راه را بـرای  مـا، بـر مـا مّنـت نهـاد تـا ایـن 

مـردم بـاز نمـود تـا یکپارچـه، و نـه اختالف ورزانـه، مصلحـت خویـش را برگزینند. پـس آنان مرا 

کارگـزار کارهـای خویـش نمودند. سـتایش خـدای را که من  بـه سرپرسـتی خویـش برگزیدنـد و 

از سسـتی و سرگشـتگی و هراسـندگی بیم ندارم و توفیقم جز از خدای واالی بزرگ نباشـد؛ بر 

کنم و به سوی او بازگردم. پیاپی به خالف آن چه همۀ مسلمانان بر آن همداستان  ی توّکل  و

کار خدشـه می کننـد و شـما را پوشـش  کسـانی در ایـن  کـه  گشـته اند، بـه مـن خبـر می رسـد 

در  کـه  کسـانی  بـرای  شـوید  تکیه گاهـی  کـه  ایـن  از  باشـید  برحـذر  پـس  می سـازند؛  خویـش 

مخالفـت بـا مـا، خـود را ایمـن از مؤاخـذۀ مـن می داننـد! یـا بـدان چـه همـگان در آن درون 

آمدیـم  تـو  نـزد  مـا  یـد.  بازدار گراییده انـد،  بـدان  چـه  آن  از  را  آنـان  یـا  و  شـوید  درون   شـدند، 

و می خواهیـم از خالفـت بهـره ای بـرای تـو و نسـلت قرار دهیم، زیرا عموی رسـول خدا هسـتی؛ 

کـه جایـگاه تـو و یارانـت را می داننـد، خالفـت را بـه شـما نسـپرده اند. ای  گرچـه مـردم بـا آن 

که رسول خدا، هم از ما و هم از شما است.« ید؛  خاندان عبدالمّطلب! تند نرو
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کـه: بـه سـبب نیازمـان  کـه چنیـن اسـت. و دیگـر آن  عمـر گفـت: »آری؛ بـه خـدا سـوگند! 

بـه شـما، نزدتـان نیامدیـم؛ بلکـه نخواسـتیم تـا در آن چـه همـگان پذیرفته انـد، از سـوی شـما 

گرایـد. پـس تأّمـل نماییـد!« کار بـر شـما و ایشـان بـه بحـران  خدشـه صـورت پذیـرد و 

سپس عّباس به سخن پرداخت و پس از ستایش و ثنای خداوند، گفت: »همانا چنان 

گفتی، خداوند محّمد را به پیامبری برانگیخت و سرپرست مؤمنان ساخت و با جای  که 

دادنش در میانمان بر ما مّنت نهاد تا آن چه را ]= آخرت[ نزدش بود، برای او برگزید و مردم را 

کسی را  یگردانی از حق،  آزاد نهاد تا با هدف دستیابی به حق، نه با انحراِف هواپرستی و رو

گرفته ای؛  گر این مقام را به استناد رسول خدا جسته ای، حّق ما را  برای خود برگزینند. پس ا

آنان هستیم؛  و پیشگام  کرده ای، ما در شمار مؤمنان  به پشتوانۀ مؤمنان طلب  را  گر آن  ا  و 

که ما آن را نپذیرفتیم،  گر خالفت به سبب پذیرش مؤمنان، بر تو قطعّیت یافته، از آن جا  و ا

گر حّق تو است، ما  برای تو ثابت و استوار نشده است. و اّما آن چه بذل و بخشش نمودی؛ ا

که پاره ای از آن را به ما بدهی و پاره ای  گر حّق ما است، نمی پذیریم  را بدان نیازی نیست؛ و ا

از  او  که  گفت  باید  از شما است؛  و هم  ما  از  گفتی رسول خدا هم  که  این  اّما  و  ندهی.  را 

که ما شاخه های آنیم و شما همسایه هایش.« درختی است 

کـه چـرا عمـر را بـر صحابـه  یـد  کـه بـر ابوبکـر اشـکال ورز کـس  38� و چـه بـود حّجـت آن 

خالفـت بخشـیده اسـت؟

ی درآمدنـد و  بـر و پـدرم سـخت شـد، فـالن و فـالن  گویـد: »چـون بیمـاری  عایشـه؟اهضر؟ 

کـه نـزد پـروردگارت درآیـی، بـه او چـه پاسـخ دهـی؛ حال  گفتنـد:›ای خلیفـۀ رسـول خدا! فـردا 

کـه پسـر خّطـاب را بـر مـا خالفـت بخشـیده ای؟‹ پـس او را نشـاندیم. پاسـخ داد:›آیـا مـرا از  آن 

کـه بهترینشـان را بـر آنـان خلیفـه سـاختم.‹« )السـنن  گفـت  خـدا بیـم می دهیـد؟ بـه او خواهـم 

الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 149/8(

بـن عـوف  کـه عبدالّرحمـان  آن  از  پـس  روز شـورا،  در  کـه  و چـه چیـز سـبب شـد   �39 
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ی بازنشسـت؟ در  و همکارانـش بـا عثمـان بیعـت نمودنـد، علـی امیرالمؤمنیـن از بیعـت بـا و

گفـت: »بیعـت نمـا؛ وگرنـه  کـه ایسـتاده بـود، نشسـت و عبدالّرحمـان بـه او  آن حـال، علـی 

علـی  کـه  گوینـد  نداشـت.  همـراه  شمشـیر  ی  و جـز  کسـی  روز،  آن  در  می زنـم!«  را  گردنـت 

ی روان گشـتند و گفتنـد: »بیعـت نمـا؛ وگرنـه بـا تو  ک بیـرون آمـد و شـوراییان در پـی و خشـمنا

کـرد. )أنسـاب األشـراف  خواهیـم جنگیـد!« پـس علـی همراهشـان روان شـد تـا بـا عثمـان بیعـت 

)22/5 َبـالُذری: 

آغـاز  را  عثمـان  بـا  بیعـت  »مـردم  گویـد:   )]238/4[  41/5 الملـوک:  و  مـم 
ُ
األ یـخ  )تار طبـری 

کنـد، تنهـا بـه  گفت:›پـس هرکـه پیمان شـکنی  نمودنـد؛ اّمـا علـی خـودداری نمـود. عبدالّرحمـان 

کنـد، پـس او را مـزدی بزرگ  زیـان خـود پیمـان می شـکند و هرکـه بـدان چـه بـر آن بـا خـدا پیمـان بسـته، وفـا 

که  گشـود تا بیعت نمود؛ حال آن  خواهد داد.‹ ]فتح/10[ پس علی بازگشـت و از میان مردم راه 

می گفت:›این، نیرنگ است؛ آن هم چه نیرنگی!‹«

گفـت: »ای علـی! بـرای  کـه عبدالّرحمـان  در اإلمامـة والسیاسـه )25/1 ]31/1[( آمـده اسـت 

کـه آن راه جـز شمشـیر نیسـت.« در صحیـح بخـاری )208/1  مـا راهـی بـر ضـّد خویـش مگشـا؛ 

]2635/6[( این عبارت چنین آمده است: »راهی بر جان خویش مگشا!«

که در آن حال از بیعت سـرپیچد، سـفارش عمر بن خّطاب  گوید: کشـتن کسـی  امینی 

ی آورده  مم و الملوک: 35/5 ]229/4[( با ذکر سـند آورده اسـت. و
ُ
یخ األ که طبری )تار بود؛ چنان 

گفـت: »سـه روز بـر مـردم نمـاز بگـزار و سـپس علـی و عثمـان و زبیـر و  کـه عمـر بـه صهیـب 

گـر حاضـر بـود1 _ و عبـداهلل بـن عمـر را فراخـوان؛  سـعد و عبدالّرحمـان بـن عـوف و طلحـه _ ا

گـر پنـج تـن هم نظـر شـدند  ی در مشـورت سـهمی نـدارد. پـس بـر سـِر ایشـان بایسـت: ا البّتـه و

یـد، سـرش را بشـکن _ یـا: سـرش را  کردنـد و پذیرفتنـد و یـک تـن ابـا ورز کسـی را انتخـاب  و 

کردنـد  از میـان خـود انتخـاب  را  کسـی  گشـتند و  تـن هـم رأی  گـر چهـار  ا ؛  بـزن _   بـا شمشـیر 

1. وی در ِملک خویش، در سراة به سر می ُبرد.
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گـر سـه تـن از ایشـان کسـی را از میـان خـود  و پذیرفتنـد و دو تـن ابـا نمودنـد، سـر آن دو را بـزن! ا

ی بـه  کـه و گـروه  کسـی دیگـر را، پـس عبـداهلل بـن عمـر را داور نماییـد. هـر  برگزیدنـد و سـه تـن، 

گـر بـه داوری عبـداهلل بـن عمـر  سودشـان داوری نمایـد، بایـد مـردی را از خـود برگزینـد. پـس ا

کـه عبدالّرحمـان بـن عـوف در میـان آنـان اسـت؛  گردیـد  کسـانی همـراه   خشـنود نگشـتند، بـا 

گردانند!« ی  گردآیند، رو گر از آن چه مردم بر آن  و دیگران را بُکشید ا

ایـن را َبـالُذری )أنسـاب األشـراف: 16/5 و 18(؛ ابن ُقَتیبـه )اإلمامـة والسیاسـه: 23/1 ]28/1[(؛ و 

ابن عبدرّبـه )العقـد الفریـد: 257/2 ]98/4[( یـاد نموده انـد.
»آیا از این سخن شگفتی می نمایید و می خندید و نمی گریید؟« ]نجم/59 و 60[

این گفته های خشمگینانه و پرهیاهو چیست؟

م و خالفـت حـق 
ّ
ایـن روایت هـا چیـزی نیسـت جـز هیاهـو و غوغـا در برابـر حقیقـت مسـل

کـه بـر پایـۀ نّص هـای صریـح و صحیـح، بـرای امیرالمؤمنیـن علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ ثابـت 

گشـته و پیامبـر امیـن از روز نخسـِت دعـوت خویـش تـا واپسـین دم زندگانـی اش، بنـا بـر وحـی 

هیاهوگـری  جـز  نیسـت  چیـزی  احادیـث  ایـن  اسـت.  نمـوده  اعـالن  را  آن  عزیـز،   خداونـد 

کـه آفریـدگان خـدا را در آن هیـچ اختیـاری نباشـد و پیامبـر بزرگـوار از آغـاز  کاری  و شـرارت در 

که خواهد،  کار در اختیار خداوند اسـت و آن را هر جا  که این  دعوت خویش تصریح نموده 

کـه رسـول خدا؟ص؟ دعـوت خویـش را بـه بنی عامـر بـن صعصعـه  قـرار دهـد. و آن، روزی بـود 

کـه  گفـت: »آیـا می پذیـری  ی  عرضـه نمـود و آنـان را بـه سـوی خـدا فراخوانـد؛ یکـی از آنـان بـه و

ی کنیـم و آن گاه، خداونـد بر مخالفانت چیره ات سـازد، پس از تو این  گـر در کارت تـو را پیـرو ا

گـردد؟« پیامبـر فرمـود: »همانـا ایـن جانشـینی مـن در اختیـار خـدا اسـت   جانشـینی از آِن مـا 

الـّروض  تألیـف ابن هشـام: 33/1 ]66/2[؛  النبوّیـه  )الّسـیرة  قـرار دهـد.«  کـه خواهـد،  را هـر جـا  و آن 

ینی دحالن: 302/1 ]147/1[( ُنف: ص264 ]39/4[؛ الّسیرة الحلبّیه: 3/2؛ السّیرة الّنبوّیه تألیف ز
ُ
األ

به  را  اّمت  که  تیره بختی  حلقۀ  و[  ]طوق  و  بال  زنجیر  جز  نیست  چیزی  روایت ها  این 
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ک فرومی افکَند و همواره در نادانی نابودگر و پرتگاه های  گمراهی می کشاَند و به سقوط گاه هال

گمراه گر  هواپرستی های  و  باطل  گرایش های  زادۀ  جز  نیست  چیزی  فرومی اندازد.  نیستی 

که در جایگاه حق و راستی جایی ندارد و در بازار ارزشمندی، آن را بهایی نباشد. چیزی 

ی گرداندن از شریعت حق  نیست جز بافتۀ دست دروغ و فریب که دوری از قاعدۀ عدل و رو

گرفتن از قانون امانت، آن را بافته است. چیزی نیست جز رنگ دروغ و فریبگری  و فاصله 

گون،  گونا یخ با آن زشت و ناهنجار شده و هیچ دینداری از مذهب های  که صفحه های تار

گام  آن را نپذیرد و فرهیختۀ هوشیار بدان اعتماد ننماید و رهرو در مسیر خداوند، در آن راه 

ننهد و جست و جوگِر حق، خواستۀ خویش را در آن نیابد.

کـه تباهـی و فسـاد بـدان آمیختـه و بـه وجـود آورنـدۀ  ایـن چیـزی نیسـت جـز فریادهایـی 

لذت هـای  از  انـدازه  از  بیـش  بهره منـدی  و  زندگانـی  غـذای  پس مانـدۀ  در  طمـع ورزی  آن، 

که سعادت بشر را نابود سازد. حیات و زیورهای دنیا است 

گمراه گــر و اخگرهــای شــعله های احســاس  چیــزی نیســت جــز آتش پاره هــای فتنه هــای 

کــه نــادان بینــوا را در رنــج و عــذاب می انــدازد و از راه هدایتــش دور می ســازد و در  و هــوس 

ــه آتــش  ــا آن ب ــد و پایه هــای ســعادتش در زندگــی دنیــا، ب کار دینــش، بــه سرگشــتگی می افکَن

کشــیده می شــود.

چیـزی نیسـت جـز آموزنـدۀ زشـت ترین سـخن بافی ها و دروغ و جعـِل زشـت بـه اّمـت کـه 

ایشـان را تعلیـم می دهـد تـا از راه هـای درسـتی و امانـت انحراف یابند و برمی انگیزدشـان تا به 

ی و افراد ثقۀ اّمتش دروغ بندند. خداوند و مقام قدسی رسول خدا و امین های و

آیـا پژوهنـده، راهـی بـرای نجـات خویـش از این ورطه هـای تیره و تار می یابـد؟ آیا امیدی 

کـه او را چنـان که خـود درنیابد، در چنبـره گرفته اند؟  کـه از ایـن زنجیرهـا رهایـی یابـد  هسـت 

کتـاب  کـدام  ورزد؟  وثـوق  بـدان  فـرد  کـه  اسـت  آن  شایسـتۀ  اعتمـاد،  درخـور  مأخـِذ  کـدام 

کتاب هـا سرشـار از آن  کارش را بـه آن وانهـد؟ آیـا ایـن  کـه انسـان  ]حدیـث[ یـا سـّنت می سـزد 
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کـه بـه سـاختگی بودنشـان تصریـح شـده اسـت؟ آیـا آن صدهـا  دروغ هـای سـاختگی نیسـت 

کنـده نیسـت؟ انسـان  حدیـث از هـزاران حدیـث دروغیـن، ال بـه الی ایـن تألیف هـا و آثـار پرا

م 
ّ
فـان، ایـن احادیـث را همچـون خبـر مسـل

ّ
کـرد، وقتـی می بینـد برخـی از مؤل چـه تدبیـر توانـد 

بـا سـخنانی حق پوشـانه  و  آورده  بـا سـند  را  کرده انـد؛ برخـی آن  شـمرده، سـندش را حـذف 

کـه نشـانگر قـّوت آن اسـت؛ و برخـی آن را روایت نموده و هیـچ ایرادی در متن  همـراه کرده انـد 

یـا سـندش بـا آن همـراه نکرده انـد؛ و ایـن همـه را در صدد بیان فضیلت ها یـا اثبات اّدعاهای 

بی دلیـل در بـارۀ مذهب هـای خویـش انجـام داده انـد؟

یشـه و ناشـناخته،  فـان بی ر
ّ
کـرد؛ وقتـی می بینـد در پـی آن مؤل انسـان چـه تدبیـر توانـد 

گویـد: »در میـان حدیـث آوران  دروغگـوی سـدۀ چهاردهـم، قصیمـی، آمـده و بانـگ بـرآورده، 

کـه بـه حدیث سـازی و دروغگویـی مّتهـم باشـد.« کسـی نیسـت  اهـل سـّنت 

کتاب: ص208� بنگرید به: همین 

نمی شناسـد؟ چـه چیـز سـّنت  را  کـه حـق  ایـن حـال، چیسـت  در  بینـوا،  نـادان  گنـاه 

ی را از شـّر و آسـیب دروغ زنـی  کـدام دسـت، و صحیـح را از ناصحیـح بـه او بازمی شناسـاَند؟ 

کـه در دل خویـش، احسـاس صادقانـۀ  و نیرنگ بافـی رهـا می سـازد؟ آیـا اصالحگـری هسـت 

دینی داشته باشد و او را از ورطه های قیل و قال و غرقابه های فریبگری نجات دهد؟
ح هر چیزی نوشتیم.« ]اعراف/145[ آری؛ »و برای او در آن لوح ها از هرگونه پندی و شر

ک شــود و هرکــه زنــده ماَنــد، بــا حّجتــی روشــن  گــردد، بــا حّجتــی روشــن هــا ک  »تــا هرکــه هــا

زنــده بمانــد.« ]انفــال/42[

کردیــم تــا بــرای  کــه آن را از روی دانــش بــه تفصیــل بیــان  کتابــی برایشــان آوردیــم  »و هرآینــه 

کــه ایمــان می آورنــد، راهنمایــی و رحمتــی باشــد.« ]اعــراف/52[ گروهــی 

ــد  ــاف نکردن ــس اخت ــم؛ پ ــالت[ بدادی ــود و رس ــن خ کاِر ]دی ــن از  ــانه های روش ــان را نش »و ایش

کــه دانــش بدیشــان رســید، از روی ســتم و بدخواهــی میــان خــود. همانــا  مگــر پــس از آن 

آنــان در روز رســتاخیز در بــارۀ آن چــه در آن اختــاف می کردنــد، داوری  پــروردگارت میــان 
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کــن و از  کاِر ]دیــن[ نهادیــم. پــس آن را پیــروی  کــرد. ســپس تــو را بــر راه و روش از  خواهــد 

و 18[ ]جاثیــه/17  مکــن!«  پیــروی  نمی داننــد،  کــه  کســانی  و خواهش هــای دل  هوس هــا 

»پــس آن کــس کــه بــدان ایمــان نمــی آوَرد و پیرو هوای خویش اســت، تــو را از آن بازنــدارد؛ که هاک 

می شــوی.« ]طه/16[

کند.« ]طه/47[ که راه راست را پیروی  »و درود بر آن 

حکم حدیث سازان

حافـظ جالل الّدیـن سـیوطی )تحذیرالخـواص: ص21 ]ص125[( گویـد: »نکتـۀ مفید: چنان 

کـه مـن می دانـم، تنهـا گنـاه بزرگـی که فقیهی از اهل سـّنت مرتکب شـوندۀ آن را کافر شـمرده، 

کـه از هم مذهبـان مـا و پـدِر  دروغ بسـتن بـر رسـول خدا؟ص؟ اسـت. شـیخ ابومحّمـد جوینـی1 

امـام الحرمیـن2 اسـت، گفتـه اسـت:›همانا هـر کـس بـه عمـد، بـه رسـول خدا؟ص؟ دروغ بنـدد، 

ی  ی پیـرو گروهـی نیـز از ایـن سـخن و کـه او را از دیـن بیـرون می سـازد.‹  کفـری  یـده؛  کفـر ورز

کـه از پیشـوایان مالکیـان اسـت. ایـن داللـت  نموده انـد؛ همچـون امـام ناصرالّدیـن بـن منیـر 

می کنـد کـه دروغ بسـتن بـر رسـول خدا؟ص؟ از بزرگ تریـن گناهـان بزرگ اسـت؛ چرا کـه نزد هیچ 

کفر نیست.« گناه بزرگ دیگری مقتضی  کس از اهل سّنت، 

حکم حافظان آن ساخته های دروغین

که خطیب )تاریخ بغداد: 161/4( با ذکر سند آورده و ابن جوزی  از آن سخن رسول خدا؟ص؟ 

نیز  و  حافظان  و  حدیث  پیشوایان  آن  حکم  شمرده،  صحیح   )]133/16[  268/8 )المنتظم: 

که این روایت های دروغیِن بسته شده بر پیامبر  سیره نگاران و تاریخ نویساِن پیشین و پسین 

گردد. آن سخن رسول خدا؟ص؟ چنین  کتاب ها و فرهنگ نامه ها آورده اند، روشن  بزرگ را در 

است: »هر که از من حدیثی را که می داند دروغ است، روایت کند، یکی از دروغگویان است.«

1. امام شـافعیان، عبداهلل بن یوسـف )د.438( که در فقه و اصول و ادبّیات و دانش های زبان عرب، پیشـوایی داشـت. 
جوین نام یک آبادی از نواحی نیشـابور اسـت. ]معجم البلدان: 192/2[.

2. ابوالمعالی عبدالملک ابن الّشیخ ابومحّمد )د.478(.
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گــر وی برخــی ســخنان را بــر مــا برمی بافــت، هرآینــه او را بــه دســت ]قــدرت[  خداونــد فرمایــد: »و ا

 می گرفتیــم؛ ســپس رگ قلبــش را می بریدیــم. پــس هیــچ یــک از شــما بازدارنــدۀ ]عــذاب[ از او نیســت. 

کــه  کســانی هســتند  کــه از شــما  و به راســتی ایــن یــاد و پنــدی اســت بــرای پرهیــزگاران. و همانــا مــا می دانیــم 

آن را دروغ می شــمارند.« ]حاّقــه/49-44[

کـه آن حافظـان و موّرخـان، بـه حقیقـِت آن دروغ هـای سـاختگی  آیـا بـر ایـن اعتقادیـد 

راه  از  و  کشـیدند  گمراهـی  بـه  را  بسـیاری  گمـراه شـده،  پیـش  از  ایشـان  پـس  بوده انـد؛  گاه  آ

کـه بـر خـدا دروغ بنـدد؟ اینـان بـر خدایشـان عرضـه  کیسـت سـتمکارتر از آن  راسـت بیـرون رفتنـد؟ »و 

کـه لعنـت خداونـد بـر سـتمکاران  کـه بـر خـدای خـود دروغ بسـتند. هـان  می شـوند و گواهـان گویند:›ایناننـد 

]هـود/18[ بـاد!‹« 

گاهـی نداشـتند و بی خبرانـه و همچـون  کـه آنـان از ایـن حقیقـت آ یـد  و یـا بـر ایـن باور

که در جایگاهی مطلوب هستند.« ]مجادله/18[ گفتند؟ »و می پندارند  ناشنوایی نابینا، دروغ 

کتــاب نداننــد مگــر آرزوهــای باطــل؛ و تنهــا  کــه خوانــدن و نوشــتن نتواننــد، از  »و برخــی از آنــان 

گمان هایــی در ســر می پروراننــد.« ]بقــره/78[

گمــراه  کــه بــر خداونــد دروغ بافتــه تــا مــردم را از روی نادانــی  کیســت ســتمکارتر از آن  »پــس 

گــروه ســتمکاران را راه ننمایــد.« ]انعــام/144[ کنــد؟ همانــا خداونــد 

کــه بــا دســت های خــود نوشــته هایی می نویســند؛ آن گاه، می گوینــد:  » ]پــس وای بــر آنــان 

از آن چــه  آنــان  بــر  پــس وای  انــدک ســتانند![  بــا آن بهایــی  تــا  از جانــب خــدا اســت  ایــن 

بــه دســت می آورنــد!« ]بقــره/79[ از آن چــه  آنــان  بــر  دست هاشــان نوشــته و وای 
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54. قطب  الّدین راوندی )د.573(

فرزندان زهرا، پدران یتیمانند و چون جاهان خطابشان کنند، سخن به صلح و آشتی گویند.

گناهش را بیند. کیفر  کند،  که با آنان دشمنی  ایشان حّجت های خدا بر مردمند و هر 

که دانی، شب ها را به ]نماز و[ عبادت می پرداختند. همواره روزها را روزه می داشتند و چنان 

مگر رسول خدا در روز غدیر، علی واالرتبه را امام قرار نداد؟

مگر حیدر، سروری بزرگوار و دارای برترین منزلت نبود؟

نیز سروده است:
که در پهنۀ هیچ زمینی نگنجد. گیر دارند  خاندان مصطفی شرافتی فرا

گردد، هر یک از ایشان دالور و استوار است. چون با در میان مردم فراوان 

که یافته باشند. هرگاه یکی از آنان به وعظ ایستد، سخنش مرواریدی است 

گردد، روزگار ستمگر در برابرشان درماَند. گر سرزمینی از عدلشان لبریز  یا ا

گر حّتی معاشران خیانت ورزند، اینان وفادارند. گر همۀ مردم جاهل باشند، اینان عالمانند؛ و ا ا

عموزادگانشان بر آنان ستم راندند؛ و چون نشیمنگاه َمرکبشان کج گشت،  روزگار هم کج شد.

در هر روزی نو، دشمنانشان خونی تازه از آنان ریزند.

گذشت و به سبب تیره بختی شان به انحطاط افتادند. که در غدیر خّم چه  از یاد بردند 

کردند، همچون جوجه ای ناتوان. که حسین را تباه  ها لعنت بر بنی امّیه باد 
که صبح برمی دمد، در طول روزگاران، درود پروردگارم بر خاندان رسول باد!1 مادام 

1. این ابیات در مستدرک الوسائل )489/3( و برخی ُجنگ های ادبی آمده است.
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شاعر

قطب الّدین ابوحسـین سـعد1 بن هبة اهلل بن حسـن بن عیسـی راوندی، یکی از پیشـوایان 

مذهـب تشـّیع و از برجسـتگان طایفـۀ امامّیـه و یگانـه ای از اسـتادان فقه و حدیـث و نابغه ای از 

کسـی بـه منزلـت وی دسـت نیابـد و در  کـه در افتخـارات فراوانـش  دانشـوران و ادیبـان بـوده 

کتاب هـای  کارهـای نیـک و  فضیلت هـا و تالش هـای درخـور سـپاس و خدمت هـای دینـی و 

رد پایش نرسد.
َ
گرانبهایش، کسی به گ

فهرسـت شـیخ  گـردد:  یافـت  ایـن مأخذهـا  و مـدح، در  ی همـراه سـتایش  نیکـوی و یـاد 

منتجب الّدیـن ]ص87[؛ معالـم العلمـاء ]ص55[؛ أمـل اآلمل ]125/2[؛ لسـان المیـزان )48/4 ]59/3[(؛ 

البحریـن  لؤلـؤة  الجّنـه؛  یـاض  ر از  چهـارم  روضـۀ  سـماهیجی؛  بـزرِگ  اجازه نامـۀ  ]419/2[؛  العلمـاء  یـاض  ر

]ص304[؛ منتهی المقال )ص148 ]ص213[(؛ مسـتدرک الوسـائل )489/3(؛ روضات الجّنات )ص301 

]5/4[(؛ تنقیـح المقـال )22/2(؛ الُکنـی و األلقـاب )58/3 ]72/3[(�

استادان و روایتگران از وی

ی _ قّدس سّره _ از گروهی از دانشوران و استادان مذهب تشّیع، روایت نموده؛ از جمله: و

1. شیخ ابوالّسعادات هبة اهلل بن علی بغدادی )د.522(.

2. سّید عمادالّدین ابوصمصام ذوالفقار بن محّمد حسینی َمْرَوزی. شیخ منتجب الّدین 

در حدود سال 520 وی را درک نموده که در آن هنگام، 115 سال داشته است.

ی بـه سـال 544 درگذشـت؛ چنـان  3. شـیخ ابومحاسـن مسـعود بـن محّمـد صوانـی. و

یـخ بیهـق آمـده اسـت. کـه در تار

4. شیخ عمادالّدین محّمد بن ابی القاسم طبری. کتاب بشارة المصطفٰی لشیعة المرتضی 

از او است.

1. در چندین مأخذ درخوِر اعتماد، سعید آمده است.
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الّرجـال  نقـد  در  کـه  چنـان  و  اسـت  او  آثـار  از  البیـان  مجمـع  طبرسـی.  ابوعلـی  شـیخ   .5

درگذشـت.  548 سـال  بـه  آمـده،  ]ص266[ 

6. شیخ رکن الّدین ابوالحسن علی بن علی بن عبدالّصمد نیشابوری تمیمی.

که از او یاد شد. 7. شیخ محّمد بن علی بن عبدالّصمد، برادِر شیخ رکن الّدین 

ِف تبصرة العوام�
ّ
8 . سّید ابوتراب مرتضی ابن الّداعی رازی حسنی، مؤل

که از او یاد شد. 9. سّید ابوحرب مجتبی ابن الّداعی رازی، برادِر سّید ابوتراب 

10. سّید ابوبرکات محّمد بن اسماعیل حسینی مشهدی.

بی.
َ
11. شیخ ابوجعفر محّمد بن علی بن حسن َحل

ی منسـوب بـه غـار، از  گویـد: »شـاید و یـاض العلمـاء ]523/5[  ـِف ر
ّ
12. ابونصـر غـاری. مؤل

کـه تـا امـروز نیـز آباد اسـت.« آبادی هـای أحسـاء، باشـد 

کمیح. 13. شیخ ابوالقاسم بن 

14. شیخ ابوجعفر محّمد بن مرزبان.

15. شیخ ابوعبداهلل حسین مؤّدب قّمی.

16. شیخ ابوسعد حسن بن علی َارابادی.

17. شیخ ابوالقاسم حسن بن محّمد حدیقی.

18. شیخ ابوحسین احمد بن محّمد بن علی بن محّمد مرشکی.

19. شیخ هبة اهلل بن دعوی دار.

20. سّید علی بن ابی طالب سلیقی.

گشت. که از او یاد  کمیح، برادِر شیخ ابوالقاسم  21. شیخ ابوجعفر بن 

22. شیخ عبدالّرحیم بغدادی، معروف به ابن اخّوة.

23. شیخ ابوجعفر محّمد بن علی بن حسن نیشابوری مقری.

ـِف روضات 
ّ
24. شـیخ محّمـد بـن حسـن، پـدِر شـیخ مـا خواجـه نصیرالّدین طوسـی. مؤل
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ی یـاد نمـوده؛ اّمـا بـه دیـدۀ حسـابگری، چنیـن امـری بعیـد اسـت؛ زیـرا پـدِر  الجّنـات ]7/4[ از و

کـه ایـن فـرد،  گردان قطـب راونـدی جـای دارد. بسـیار محتمـل اسـت  خواجـه، در طبقـۀ شـا

کـه در شـذرات  کـه چنـان  کنیـۀ ابونصـر، باشـد  شـیخ محّمـد بـن حسـن بـن محّمـد طوسـی، بـا 

هـب ]207/6[ آمـده، بـه سـال 540 درگذشـت؛ و خداونـد دانـا اسـت!
ّ

الذ

گروهی از برجستگان طایفۀ امامّیه روایت نموده اند؛ از جمله: از شیخ ما، قطب، 

1. شیخ احمد بن علی بن عبدالجّبار طبرسی قاضی.

2. شیخ نصیرالّدین راشد بن ابراهیم بحرانی.

3. شیخ بابویه سعد بن محّمد بن حسن بن حسین بن بابویه.

ی، ابوالفرج عمادالّدین علی بن قطب الّدین راوندی. 4. فرزند و

5. قاضی جمال الّدین علی.

6. شریف عّزالّدین ابوالحرث محّمد بن حسن علوی بغدادی.

ی مازندرانی. 7. شیخ ابن شهرآشوب محّمد بن علی سرو

آثار گرانبهای وی
د(�

ّ
2� المغنی فی شرح الّنهایه )10 مجل 1� سلوة الحزین�1    

4� نهیة الّنهایه� 3� تفسیر قرآن�     

6� غریب الّنهایه� 5� منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه�2 

8� المعارج فی شرح خطبة من نهج البالغه� 7� قصص األنبیاء   

10� بیان اإلنفرادات� 9� إحکام األحکام.    

12� الّتغریب فی الّتعریب. 11� الّشافیه رسالة فی الغسلة الّثانیه   

14� شرح الکلمات المائة ألمیرالمؤمنین. 13� آیات األحکام .   

کتاب، گفتاری ُپربار و سودمند دارد. مه نوری )مستدرک الوسائل: 326/3( در بارۀ این 
ّ

1. عال

کتـاب )186/4(  کـه در همیـن  یـاض الّنضـره ]421/2[ آن را نخسـتین شـرح نهـج البالغـه دانسـته؛ حـال آن  ـِف ر
ّ
2. مؤل

خـالف آن را دانسـتید.
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16� زهرة المباحثه. 15� اإلغراب فی اإلعراب.   

18� تهافت الفالسفه. 17� ضیاء الّشهاب فی شرح الّشهاب1�   

20� شجار العصابه فی غسل الجنابه� 19� کتاب البحر�   

22� الّنّیات فی العبادات. 21� جواهر الکالم.2   

24� الخرائج و الجرائح. 23� فرض من حضره األداء و علیه القضاء . 

26� رسالة فی الّناسخ و المنسوخ من القرآن. 25� رسالة الفقهاء�    

28�  رسالة فی الخمس. 27� شرح العوامل�   

30� مسألة فی الخمس. 29� لباب األخبار فی فضل آیة الکرسی� 

32�  جنی الجّنتین فی ذکر ولد العسکرّیین. 31� کتاب المزار.   

34� أسباب الّنزول. 33� تحفة العلیل.   

36� أم القرآن. 35� أحوال أحادیثنا و إثبات صّحتها. 

38� حّل المعقود من الجمل و العقود. 37� صالة اآلیات.   

40�  ألقاب المعصومین. 39� فقه القرآن.2   

42� اآلیات المشکله. 41� الّتلخیص من فصول الّشعرانی.   

د(.
ّ
ریعه« تألیف شریف مرتضی )3 مجل

ّ
44� شرِح »الذ 43� رسالة فی العقیقه.   

د(.
ّ
46� خالصة الّتفاسیر )10 مجل 45� نفثة المصدور.3   

48� اإلنجاز فی شرح اإلیجاز. د(.  
ّ
47� الّرائع فی الّشرائع )2 مجل

49� شرح ما یجوز و ما الیجوز من الّنهایه.

کالمّیه )شامل 95 مسأله(. 50� اإلختالف الواقع بین شیخنا المفید و سّیدنا المرتضی فی مسائل 

کـــه  ــا بـــدان دســـت یافتیـــم. پنـــدار مـــن آن اســـت  کـــه مـ ی بـــود  ایـــن فهرســـتی از آثـــار و

ـــا یکـــی  ـــا لبـــاب األخبـــار؛ و اّم القـــرآن ب ـــا هـــم مّتحدنـــد، همچـــون: الّتلخیـــص ب ـــار ب بعضـــی از ایـــن آث

ی. از تفاسیر و

که راوندی آن را به سال 553 شرح نموده است. 1. کتاب الّشهاب تألیف قاضی قضاعی است 

2. آن را به سال 562 نگاشته است.

3. از آثار منظوم او است.
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بازماندگان شایستۀ وی

که عبارتند از: ی، فقیهانی از برجستگان مذهب تشّیع هستند  بازماندگان و

کــه در فهرســت شــیخ  1. شــیخ ابوالفــرج عمادالّدیــن علــی بــن قطب الّدیــن. چنــان 

گروهــی از  کــه از پــدرش، قطــب ســعید، و  منتجب الّدیــن  ]ص127[ آمــده، فقیهــی ثقــه بــوده 

بــزرگان طایفــۀ امامّیــه روایــت نمــوده اســت؛ از جملــه:

کاشانی. _ سّید ضیاءالّدین فضل اهلل بن علی راوندی 

_ جمال الّدین حسین بن علی ابوالفتوح رازی، مفّسر بزرگ.

_ سدیدالّدین محمود بن علی بن حسن حمصی رازی.

ِف مجمع البیان�
ّ
_ امین الّدین ابوعلی فضل بن حسین طبرسی، مؤل

_ شیخ عبدالّرحیم بن احمد بغدادی، مشهور به ابن اخّوه.

ِف المعالم در اجازه نامۀ بزرگش، به این ها تصریح نموده است.
ّ
مؤل

کرده اند: ی روایت  کسان از و نیز این 

ــن  ــن علــی ب ــن حســن ب ــن حمــزة ب ــزرگ شــیخ ابوطالــب نصیرالّدیــن عبــداهلل ب _ فقیــه ب

ــی. ــر طوس نصی

ی، معروف به ابن نما مطلق.
ّ
_ شیخ محّمد بن جعفر بن ابی بقاء حل

ی یــاد نمــوده اســت: یکــی بــا عنــوان علــی  شــیخ مــا، حــّر عاملــی در أمــل اآلمــل1 دو بــار از و

بــن قطب الّدیــن ابوحســین راونــدی؛ و دیگــری بــا عنــوان علــی بــن امــام قطب الّدیــن ســعید 

ی روایــت نمایــد.« ایــن اشــتباهی اســت آشــکار؛  گفتــه اســت: »شــهید از و راونــدی. بــار اّول 

ــیخ شــهید مــا در ســال 734 زاده  ــم بــوده؛ اّمــا ش زیــرا ایــن شــیخ علــی از بــزرگان ســدۀ شش

شــده اســت.

1. أمل اآلمل ]171/2 و 188[. در این مأخذ، ابوالحسن آمده است. )غ.(
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یـاد  از او  کـه شـیخ منتجب الّدیـن )الفهرسـت ]ص172[(  ی فرزنـدی دانشـمند داشـته  و

ی همـان شـیخ ابوفضائـل  کـه و ی را بـه فضـل و دانـش سـتوده اسـت. بایـد دانسـت  نمـوده و و

برهان الّدین محّمد بن علی بن قطب الّدین است.

برجسـتۀ دیـن  از شـهیدان  بـن قطب الّدیـن،  ابوعبـداهلل حسـین  2. شـیخ نصیرالّدیـن 

کتاب خویش، شهداء الفضیله )ص40(، شرح حالش را آورده ایم. که در  و دانشوری فاضل 

کـه همـۀ فرهنگ نامه هـا او را به  3. فقیـه َظهیرالّدیـن ابوالفضـل محّمـد بـن قطب الّدیـن 

پیشـوایی و وثاقـت و عدالت سـتوده اند.

قطب الّدیـن سـعید راونـدی در چاشـتگاه روز چهارشـنبه 14 شـّوال 573 درگذشـت؛ 

کـه در إجـازات البحـار )ص15( بـه نقـل از دسـتخّط شـیخ مـا، شـهید اّول _ قـّدس سـّره _  چنـان 

ی در 13  کـه و یـخ الـّری تألیـف ابن بابویـه، آمـده  آمـده اسـت. در لسـان المیـزان ]59/3[ بـه نقـل از تار

ی در صحـن نـو حـرم فاطمـی ]= حـرم حضـرت معصومـه؟اهع؟[ در  شـّوال وفـات یافـت. مـزار و

قـم مقـّدس قـرار دارد.
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55. سبط ابن  تعاویذی )ز.519؛ د.584(

ک! کوبندۀ شرک، و فاطمۀ پا ای هم نام پیامبر، زادۀ علی، درهم 

تو با جایگاهی بلند و خاندانی بزرگ، از همۀ آفریدگان برتری.
کنند.1 مردمان وفا را از شما آموزند و در هر خیر و فضیلِت برتری، به شما اقتدا 

ــه خلــف وعــده، شــیوۀ  ک ــاوردی، حــال آن  ــه جــای نی ــودی، ب ــه داده ب ک ــه وعــده ای را  چگون
ــزرگ نباشــد؟ ســروران ب

کنی. کوچک، نظر  کاری سودمند ]برای من[ و  که در  گرامی تر از آنی  ای زادۀ مختار! تو 

خودت از آغاز بی هیچ اجبار و ناچاری مرا به آن وعده دادی بودی.

فضیلتمند آن اســت که در ســختی، نه در گشــایش و آســایش، به یاری دیگران آید.

ــواب  ــه ص ــردی، ب ک ــاد  ــذر ی ــرای ع ــه ب ــه در آن چ ک ــال آن  ــی دارد، ح ــذور م ــو را مع کاری ت ــه  چ
دســت نیافتــی؟2

گر همچنان پیمان شکنی و از این تأخیر عذر نخواهی، ا

از ناصبیان خواهم شد و جز مارماهی و تره تیزک نخورم.

کشم و حبوبات پزم ]و خیرات دهم[. کنم و سه بار سرمه  و در روز عاشورا، غسل 

گذارم و در عید غدیر شادمانی نکنم. کنار  و ]در عاشورا[ اندوه ها را 

کاظم، در مسجد جامع منصور بخوابم. و به جای شب خوابی در حرم موسای 

و از ظرف یهودی آب طهارت برگیرم و آن را بر خوک ترجیح دهم.

 1. در دیـوان چـاپ شـدۀ شـاعر، »یجَتـِدی« آمـده اسـت. ]در ایـن صـورت، معنـای بیـت چنیـن اسـت: »... و هـر دارایـی 
و خیری را از شما می خواهند.« )ن.([

کند، معذور نیست.« کار صواب را رها  که  کسی  که  2. در دیوان چاپ شدۀ شاعر، چنین آمده است: »... حال آن 
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کوتاه، خ، با تاموسه1 و دامن  کر که در  و شیعیان مرا بینند 
گرچه پیشتر دوستار مدفون قبر نذور بودم.2 کنم،  قبر مصعب را زیارت 

کارنامۀ اعمال، َزبیدی3 همدم من باشد. که روز قیامت هنگام عرضۀ  و ترجیح دهم 

که دست من در دست بریدۀ َزبیدی است. ک بیند  و آن جا فاطمۀ پا

خ افکنده ای! که چرا مؤمنی را در آتش دوز کرد  آن گاه، تو را مؤاخذه خواهند 

ی برای نقیب کوفه و شـریف بزرگ  ی4 برگرفته ایم، و کـه از دیـوان خّطـی و ایـن بیت هـا را 

ی را بـه سـبب وفـا نکـردن بـه وعـده ای  آن، سـّید محّمـد بـن مختـار علـوی، نوشـته و در آن، و

کـه بـه او داده بـود، گلـه و سـرزنش نمـوده اسـت. این سـروده بر شـیوۀ تترّیۀ ابن منیر اسـت. این 

دو سـروده، همانندهـای دیگـری نیـز دارنـد که در همین کتاب )329/4-331( بدان اشـاره شـد.

شاعر

یذی  یذی و سبط ابن تعاو ی ابوالفتح محّمد بن عبیداهلل5 بغدادی، معروف به ابن تعاو و

ی به جِدّ مادری اش، ابومحّمد مبارک بن مبارک جوهری،  است. این هر دو بر پایۀ نسبت و

کرخ زاده شد و به سال 553 وفات یافت  که به سال 496 در  یذی است  معروف به ابن تعاو

ک سپرده شد. گورستان شونیزّیه به خا و در 

وی در رتبۀ نخست شاعران شیعه و در طلیعۀ نویسندگان یگانۀ آن قرار دارد که سرزمین 

کتاب هـا بـا پرتـو  کـه  عـراق بـا شـعر بهجـت زا و ادب درخشـانش بـه خـود می بالـد؛ همچنـان 

گشـته اسـت   گفتارهایـش درخشـش یافتـه و شـمیم عطـر خـوِش تراویـده از دهانـش پراکنـده 

و فرهنگ نامه ها بر ستایش او و بیان فضیلت آشکار و افتخارات بسیارش همداستانند.

که سّنیان متعّصب می پوشیده اند. )ن.( 1. احتمااًل نوعی جامه بوده 

ـد )ص194( گذشـت. توضیـح 
ّ
کـه در همیـن مجل یـارت قبـر مصعـب می رفتنـد، چنـان  2. در سـده های نخسـت، بـه ز

گذشـت. ـد )ص199( بـه تفصیـل 
ّ
در بـارۀ قبـر نـذور هـم در همیـن مجل

3. یعنی لعنت شدۀ این اّمت، عبدالّرحمان بن ملجم مرادی، قاتل امیرالمؤمنین؟ع؟.

4. در دیوان چاپ شده  اش )ص214( نیز آمده است.

5. در چندین مأخذ، عبداهلل آمده است.
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خویــش  روزگار  در  عــراق  شــاعر  »وی  اســت:  آمــده   )]235/18[  31/7( دبــاء 
ُ
األ معجــم   در 

 و دبیــِر دیــوان ِاقطــاع1 در بغــداد بــود. عمــاد کاتــب اصفهانــی در مــّدت اقامــت خویــش در عراق،

ســلطان  بــه  و  رفــت  شــام  بــه  چــون  و  بــود  همنشــینش  چنــدی  و  داشــت  دیــدار  وی  بــا   

صالح الّدیــن یوســف بــن اّیــوب پیوســت، ابن تعاویــذی بــا او نامه نــگاری می نمــود و میانشــان 

کــه برخــی از آن هــا را عمــاد در خریــدة القصــر و جریــدة اهــل العصــر آورده  مکاتباتــی جریــان داشــت 

گشــت و در ایــن بــاب، ســروده های بســیار  اســت. او در پایــان عمــرش بــه ســال 579 نابینــا 

کــه در آن هــا، بــر بینایــی و دوران جوانــی خویــش ســوگ ســراییده اســت. در ســتایش  دارد 

صالح الّدیــن ســه قصیــده دارد2 کــه از بغــداد نــزد وی ارســال نمــوده و در یکــی از آن هــا، به پاســخ 

 قصیــدۀ ابومنصــور علــی بــن حســن، معــروف بــه صــّردر3، پرداختــه اســت. آغــاز قصیــدۀ صــّردر 

چنین است:
آیا چنین جزا دهند مهر هر همدمی را ... ؟

یذی تا توانسته، نیکو سروده است: ابن تعاو
گر در عشق هم آیین منی، مرَکب را در دو ریگزار َیْبرین4 نگاه دار! ا

گـــر مرَکبـــم مـــرا بـــه تپه هایـــش برســـاند، آن را بـــا پلک هایـــم بوســـه  کـــه ا کـــی را  و بوســـه زن خا
خواهـــم داد.

کنایه گویم: جستجو کن دل مرا در میان آهوان که مجنون ایشان بودم، نه غزاالن ریگزار. به 

کنایــه یــاد  کــه از آن هــا بــا تعبیــر آهــوان درشت چشــم بــه  خواســتۀ مــن در میــان خیمه هــا اســت 
کــردم تــا ]مخاطــب را[ بــه غلــط انــدازم.

کنایــه  گــر از بیــم دشــمنان نبــود، از چشــم و قامتــش بــه چشــم گوســاله وحشــی و شاخســاران بــا  ا

یــاد نمی کــردم.

که زمین هایی را به افراد می داد. )ن.( 1. سازمانی 
2. در دیوان وی، شـش قصیده در سـتایش صالح الّدین یافت گردد، و نه سـه قصیده؛ شـاید سـه مورد را نزد صالح الّدین 

فرستاده است.

گـــون، شـــرح حالـــش  گونا کـــه در فرهنگ نامه هـــای  3. ابومنصـــور علـــی بـــن حســـن )د.465( نویســـنده و شـــاعری اســـت 
ـــت. ـــده اس آم

4. معجم البلدان: 427/5. )غ.(
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که روز دوری، در خمیۀ ایشان جای داشتند! گوهرهای پنهان  خدای را از آن 

ــاز از ]آرایــش و[  ــد و برخــی زیبایی شــان بی نی ــه همساالنشــان می نازیدن ــه برخــی ب ک همان هــا 

زیباســازی بــود.

گردن ها و پیشانی هاشــان تابنده می دیدی. که ماه آســمان را میان  خوش پیکرانی 

ــد،  ــدار نمی ش ــان پدی ــب و دندان هاش ــرق ل ــه ب ک ــدند  ــان می ش ــا نمای ــر م ــا ب ــان آن ه صبحگاه

ــد. ــمانم می باری ــک از چش ــه اش ک ــر آن  مگ

کــه[ بــر بــازدم  گرمــی نَفــس بــاد صبــا عجیــب و باورنکردنــی اســت، ]از ایــن رو اســت  گــر برایتــان  ا

قلــب تفتیــده و محــزون مــن برگذشــته اســت.

هرگاه شتران در راه به چپ و راست می شدند و ناله برمی آوردند، از پیچ و تاب و نالۀ من بود.

کــه ودیعــه ]ی عشــقم[ را نــزد افــراد  گــر عهــد مــن از یادتــان رفتــه، مــن همانــم  ای قبیلــۀ َســْلم! ا

غیــر امیــن ســپردم.

که در عشق شما زیان بینم. کس نیستم  به من وعده داده شد و زیان دیدم؛ و من نخستین 

کــه اشــکش در بنــد نیســت، بســی ســخت  کــه فــراق بــا ایــن اســیر بنــد عشــق  کنیــد؛  بــا مــن مــدارا 

گرفتــه اســت.«

ی ]مؤلـف معجـم ااُلدبـاء[ در همـان مأخـذ، 32 بیـت از ایـن قصیـده را یـاد کرده اسـت.1  و
که همو یاد نموده، بیت هایی را برمی گزینیم: ی2  از آغاز قصیدۀ دوم و

کی بر من جفا و سرزنش روا می داری؟ تاچند به عشقت خرسندم و تو در خشمی؟ تا 

کــه  گشــتی، مّدعــی شــده ای  گــر دلزدگــی ات نباشــد، مــرا هیــچ لغزشــی نبــوده؛ و چــون دلــزده  ا
گناهــکارم. مــن 

که قلب من از این دردها باژگونه نمی شود. گیر؛  انواع شیوه های هجران را در پیش 

کــرده ام؟ هیهــات! رویگردانــی  غ گشــته و آن را نهــان  کــه روزی از عشــق تــو فــار گمــان بــردی  آیــا 
تو به من، نزدیک تر است از فراغت از عشق تو.

که فرونمی خشکد. که از شوق فرونمی نشیند و اشکی است  در پیکرم از غم تو آتشی است 

که ابن تعاویذی آن را به سـال 575 در بغداد سـروده و به دمشـق فرسـتاده اسـت؛ و در دیوان  1. این قصیده 71 بیت دارد 
چـاپ شـده اش )ص420( یافت گردد.

کـه بـه سـال 580 سـروده و بـه دسـت پیکـش سـپرده تـا بـه دمشـق بَبـرد؛ و در دیـوان چـاپ  2. ایـن قصیـده 81 بیـت دارد 
گـردد. شـده اش )ص22( یافـت 
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کـه قصیده ای المّیه اسـت، یـاد نموده و نیز  آن گاه، همـو بیت هایـی از سـرودۀ سـومش را 

که بر بینایی اش سـوگ می سـراید، آورده اسـت: ی را  بخشـی از یک سـرودۀ و
که پیشامدهای روزگار از آن دو، دو فاجعه برایم پدید آورده اند: دو وضع برایم پیش آمده 

که هر دو جاودانه اند. تاریکی چشم و روشنایی موی سپید سر 

گردآمده اند، نه پس از هم؛ و این جای شگفتی دارد. صبح و شب با هم 

از دنیا می روم با دست خالی از خوشی و آسایش.

که هم هست و هم به حساب نیاید. محزونم و نه زنده هستم و نه مرده، مانند همزۀ وصل 

که سرآغاِز آن چه موجود است، چنین است: گوید: این قصیده 59 بیت دارد  امینی 
که آن شب های »ابرقین« بار دیگر به ما بازآید؟ گمان داری 

گوید: در همین قصیده 
روزگار آشــکارا در میان خاندان پیامبر دو باِر مصیبت را بر زمین افکند.

یکی مصیبتی در مورد ابوالحسن و دیگری در مورد حسین.

کیزۀ نیکوی صاحب فضیلت. ک پا همان دو پا
که از دو سو با پیامبر قرابت داشتند.1 آن دو 

ی را یاد نموده است: دباء: 244/18-249[ این سرودۀ و
ُ
نیز َحَموی ]معجم األ

ابرهــای شــب رو، از باران هــای بهــارِی پربــارش ســیرابت ســازند! و چشــمان ابرهــای پگاهــان، 
از بارش بر تو خشک نشود!

ای سرزمین لّذت و طرب و خانۀ همساالنم که برای لّذت و طرب هم، نیازها و جایگاه هایی داری.

که در تو داشتم، برایم بازمی گردد؟ کردم و روزگار جوانی شادابی  کهنه  که آن را  گذشتۀ عشق  آیا 

کــه نگاهبانــان و مراقبــاِن مــا بــا چشــم یــاری بــه مــا می نگریســتند و دشــمنانمان یــاوران  آن گاه 
مــا در عشــق بودنــد.

که زیباروی به من نیکی می کرد و زیبایان عاوه بر جمال، احســان نیز داشــتند. گاه  و آن 

کنـون نـه ریگـزار از مـن دل می رباید  و در ریگـزار ایـن بیابـان نگاهـم بـه درختـان »بـان« بـود. و ا

و نـه درختـان »بان.«

گردد. 1. این قصیده در دیوان چاپ شده اش )ص435( یافت 
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کدام آرزو تواند رسید؟ کوی یار می گرید و یاران دور شده اند، دیگر مشتاق به  وقتی 

سراها غمخانه و منزلگاه ها مرده خواهند بود، هنگامی که در آن ها سکونت گزیده ای نباشد.

کردند! خدای را؛ چه ماه ها در فضای تو دل از من ربودند و چه غزاالن با من مغازله 

که آن ساقی سبک جان و شادان و خوش نغمه، جام باده را میان ما می گرداْند! چه شب ها 

اندوهی در دل نداشت و خلخالش تنگ بود. قلب او تهی از غم و قلب من سرشار!
خنکای آب دهانش آتش دل را زبانه می افروخت و چشم خمارش درون سینه را به شعله می کشید.1

گشته، قلب من به آب عسلین دهانش سخت تشنه است. گر او از آب جوانی سیراب  ا

گفته اند. میان شمشیر و چشم او مشابهتی است. از این روی، نیام شمشیر را پلک 

کــه قامــت سرمســتش بــا  گــردم، حــال  چگونــه از مســتی عشــق بیــدار شــوم یــا از ســوز دل رهــا 

نــاز مســتانه می خرامــد؟

که با هجرانش به من جفا ورزید و اشکم از غم او برکۀ آبی شده است! فدای آن پیمان شکن 

گونه هایش برای عاشقان، بوستانی فراهم است. در رخسار و دندان ها و چشم و 

کــه همــه عمــر از آن  در ایــن بوســتان، شــقایق و بابونــه بــا برگ هایــی تــر و تــازه و نرگســی 
مستم، پدیدار است.2

گشـت،  که چون نابینا  ی در دیوان حقوق، دارای ماهانه ای بود  گفته اسـت: »و َحَموی 

گـردد. سـپس ایـن قصیـده را سـرود و نزد خلیفـه الّناصر فرسـتاد  خواسـت تـا بـه نـام فرزندانـش 

گردد: که تا زنده است، ماهانه اش دیگربار برقرار  و در آن، تقاضا نمود 
کار دین و دنیا و اسام چیره و مسّلطی.« _ تا آخر ابیات _ ای خلیفۀ خدا! تو در 

گویـد: »همـۀ سـروده های ابوالفتـح، برگزیـده اسـت و دیوانـی بـزرگ در دو  سـپس َحَمـوی 

گـردآورده و بـا خطبـه ای لطیـف آغـاز نمـوده  کـه پیـش از نابینـا شـدن، خـود، آن را  ـد دارد 
ّ
 مجل

 1. در دیـوان شـاعر، بـه جـای »یوقـد الظـرف«، »یوقـظ الوجـد« آمـده اسـت. ]در ایـن صـورت، ترجمـۀ مصـرع چنیـن اسـت: 
و چشم خمارش، عشق ]خفته[ را بیدار می کند. )ن.([

2. مصـرع دوم بیـت بـه درسـتی چنیـن اسـت: »و نرگـس خوشـبوی تـازه و ریحـان.« بیـت پسـین آن چنیـن اسـت: »پیوسـته 

که همواره از آن مسـتم.« این قصیده 77 بیت دارد و آن را در عید فطر سـال  جام من از لب او آمیخته به باده ای اسـت 

581 در مـدح الّناصـر لدیـن اهلل سـروده اسـت. آن را در دیوانـش )ص412( تـوان دید.
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یادات نامیده  که پس از نابینایی اش سـروده، ز کرده اسـت. آن چه را  و در چهار باب تنظیم 

کـه در دسـت اسـت، پیوسـته و در برخی دیده نشـود. نیز  کـه بـه برخـی از نسـخه های دیوانـش 

دی بزرگ نگارش یافته و نسـخه هایش اندک 
ّ
کـه در مجل کتابـی بـا نـام الحجبـة و الحّجـاب دارد 

اسـت. او در دهم رجب سـال 519 زاده شـد و در دوم شـّوال سـال 583 در بغداد درگذشـت 

کوتاه شـده _ ک سـپرده شـد.« _ پایان سـخن َحَموی به شـکل  گورسـتان باب ابرز به خا و در 

اسـت:  چنیـن  آن،  خالصـۀ  کـه  آمـده  سـخنی   )]466/4[  123/2( األعیـان  وفیـات  در 

ی  و زیـرا  گشـته؛  منسـوب  مبـارک،  ابومحّمـد  مـادری اش،  جـِدّ  بـه  یـذی  تعاو بـن  »ابوالفتـح 

ی پـرورش یافـت. او شـاعر  یـذی در دامـان و کودکـی سرپرسـتی اش را پذیرفـت و ابن تعاو در 

کـه در شـعرش، فصاحـت و شـیرینِی الفـاظ بـه هـم درآمیختـه   بی ماننـد روزگار خویـش بـود 

و ظرافـت و دّقـت معانـی بـا هـم گردآمـده و سـروده هایش در نهایـت نکویی و شـیرینی اسـت. 

ی وجـود نداشـته؛ و هر که بر  ی، شـاعری هماننـد و کـه از 200 سـال پیـش از و مـن بـر ایـن بـاورم 

کـه سـخن در این زمینه به حسـب  ایـن برتـری وقـوف یابـد، مـرا بدیـن سـخن مؤاخـذه ننمایـد؛ 

طبـع آدمیـان متفـاوت اسـت. چـه خـوش گفته آن کس که سـروده اسـت:
مردم را در آن چه بدان عشق می ورزند، مذهب ها است.

گشت.« ی دبیِر دیوان مقاطعات بود و در پایان عمرش به سال 579 نابینا  و

کردیم، آورده دباء ]235/18[ یاد 
ُ
کان سخنی نزدیک به آن چه از معجم األ

ّ
 سپس ابن َخِل

گفته است: »این قطعه ها از سروده های  ی را یاد نموده و   و بیش از 70 بیت از سروده های و

او را به سبب نمکین بودنشان آوردم. و اّما قصیده های او در تغّزل و مدح، در غایت نیکویی 

است. او همچنین کتابی با نام الحجبة و الحّجاب نگاشته است. عماد اصفهانی )خریدةالقصر 

ی را آورده و او را با این سخن ستوده است:›جوانی است  و جریدة اهل العصر(، شرح حال و

یاست و زیرکی و رادمردی و بلندطبعی و جوانمردی. خلوص نّیت  دارای فضل و ادب و ر

یک بینی  که من و او با یکدیگر پیوند دوستی بندیم. مایه های نکته دانی و بار گشت  سبب 
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کمال رسیده است. در روز جمعه دهم رجب سال 519 زاده شد و در دوم  و مهارت، با او به 

گشت.‹  گفته اند: 583 _ در بغداد درگذشت و در باب ابرز دفن  شّوال سال 584 _ برخی 

گوید:›او در روز جمعه والدت یافت و در روز شنبه 18 شّوال درگذشت.‹« ابن نّجار 

یــخ البشــر: 80/3 ]76/3[(؛ ابن شــحنه )روض المناظــر ]171/2[(؛  ابوالفــداء )المختصــر فــی تار

]462/6[(؛   281/4( هــب 
ّ

الذ شــذرات  ــِف 
ّ
مؤل ]402/12[(؛   329/12 الّنهایــه:  و  )البدایــة   ابن َکثیــر 

یــخ  ــِف نســمة الســحر فیمــن تشــیع و شــعر )ج2 ]مــج9/ج513/2[( از او یــاد نموده انــد. در تار
ّ
و مؤل

ــخ والدتــش را  ی هــب، تار
ّ

کــه عبدالحــّی در شــذرات الذ ی اختالفــی نیافتــم؛ جــز ایــن  والدت و

که به مأخذ آن دست نیافتیم. سال 510 دانسته 

یافعـی در دو جـای از مـرآة الجنـان )304/3 و 429( از او یـاد کرده و در جای نخسـت، گفته 

ی را 553 و برخـی دیگر 584 دانسـته اند.« دانسـتید  اسـت: »برخـی از موّرخـان سـال وفـات و

کـه نـواده اش  یـذی، بـوده  ی، معـروف بـه ابن تعاو کـه پانصـد و پنجـاه و سـه، سـال وفـات جـّد و

در همـان هنـگام در سـوگ او شـعر سـروده؛ اّمـا برخـی از موّرخـان میـان سـال وفـات آن دو بـه 

یذی مشهور بوده اند. که هر دو به ابن تعاو اشتباه افتاده اند، شاید از آن رو 

همــان  در  و  گــردد  یافــت  ]مــج253/14[  العربّیــه  غــة 
ّ
الل آداب  یــخ  تار در  ی  و حــال  شــرح 

گونــۀ اشــتباِه 583 اســت. فریــد وجــدی  کــه بــه بــاور مــن،  یــخ وفاتــش 538 آمــده  مأخــذ، تار

گویــد: »او بــه ســال 516 زاده شــد و در 583 یــا 586 درگذشــت.«   )دائــرة المعــارف: 777/6( 

یخ به اشتباه نقل شده است. و این هر دو تار

زیـرا  نیـک درمی یابـد؛  را  وفاتـش  یـخ  تار گـردد،  گاه  آ یـذی  ابن تعاو دیـوان  بـه  کـه  کسـی 

گشـته و بیشـینۀ آن هـا از سـال 570 تـا 584  قصیده هایـش بـه حسـب سـال ُسـرایش تنظیـم 

یـخ در  تار کـه همیـن  از جملـه سـروده ای در سـوگ جـّدش مبـارک )د.553(  سـروده شـده، 

کـه یکـی در سـتایش الّناصـر لدیـن  یـخ 583 دارد  گشـته اسـت. نیـز دو قصیـده بـه تار آن یـاد 

 اهلل ابوعّبـاس احمـد اسـت و دیگـری در مـدح وزیـْر جالل الّدیـن ابومظّفـر عبیـداهلل بـن یونـس 
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کـه آن را در عیـد قربـان سـال 583 سـروده اسـت. از آن جا که  و شـادباش گویی بـرای وزارتـش 

ی در مـاه شـّوال درگذشـته، بـدون اشـکال تـوان گفت که به سـال 584  همـگان پذیرفته انـد و

وفـات یافتـه اسـت؛ و خدا دانا اسـت!

ی در سوگ امام شهید، نوادۀ پیامبر _ صلوات اهلل علیه _ چنین است: از سروده های و
که چون تیغ یمنی برق می زد. خواب از سرم پرید از درخشش آن آذرخش حاجری1 

کــرد و ســپس چــون  کــه در هــوا داشــت، زمیــن ناهمــوار را برایمــان روشــن  کندگــی  پرتــو آن بــا پرا
نبضــی نهــان بــه حــال خــود بازگشــت.2

گویا برق آن، درخشش دندان های یار هنگام تبّسم بود یا جلوۀ زیورها.

که فراموششان نکرده بودم. ک انداخت  گردن های تابنا پس مرا به یاد زیبارویان خرامان  با 

به یاد آن روزگار بی بندوباری که جوانی و زندگانی خوش و خّرم، مورد ستایش و خشنودی ام بود.

ــود و خواســته های مــرا امــروز  ــزده ب ــه بی وفایــی دســت ن کــه هنــوز ب ــاد مــن آورد  ــه ی  و لیــا را ب

و فردا نمی کرد.

گر عشق نبود، چنین تیره روز نمی شدم. که از او بختم تیره شد. و ا نازک اندامی بود 

هرگاه با گوشه چشِم جادوگرش به من می نگریست، به اضطراب و هیجاِن قلبم می افزود.

عاشــقانه سرگشــته شــدم و او بــا زیبایــی نــاز می فروخــت. وای بــر غمدیــدگان عشــق از دســت 

آن بی غمــان!

چون برای سوز دل خویش از او شفا خواستم، با تیر مژگانش بیماری سختی را به سویم افکند.
گر مهرش نبود، درخشش آن برق که در شب تیره درخشید، مرا گرفتار عشق نمی ساخت.3 ا

چون اشتیاْق مرا فراخواند، اشکم اجابت نمود؛ اّما پیشتر اشکم سرکشی می کرد.

کنـون نشـانی از آن نیسـت. شـاعران از ایـن عنـوان در شـعرهای خـود  کـه شـهرکی در حجـاز بـوده و ا 1. منسـوب بـه حاجـر 
فـراوان یـاد کرده انـد. ابویحیـی عیسـی بـن سـنجر اربلـی )د.632( بر اثر کاربرد فراوان آن در شـعرش، به همین لقب شـهره 

کـه از ایـن سـرزمین نبود. شـد، بـا آن 

2. ایـن بیـت در دیـوان چـاپ شـدۀ شـاعر، بدیـن صـورت اسـت: »پرتـو آن بـا امتدادی که داشـت، زمیـن ناهمـوار را برایمان 
کـرد و سـپس چـون سـپیدی پنهان، بـه حال خود بازگشـت.« روشـن 

3. در دیـوان خطـی و نیـز چـاپ شـدۀ شـاعر، بـه جـای »ُدّجـی«، »َحّبـی« آمـده اسـت. َحّبـی، ابـر  ُپـر  و  انبوهـی را گوینـد کـه 
بـه زمیـن نزدیک اسـت.
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گوش فراندادند. گریان  کنار این دیار ایستادم؛ اّما نشان هایش به سخن مِن اندوه زدۀ 

گویا اشک خویش را از ژرفای چاهی برمی کشم. ک تشنه اش را سیراب می سازم،  خا

کرامتی قائل بودی، بر امام فاطمی اشک می فشاندی؛ گر برای اشکت  ای دیده! ا

کشتۀ تشنه! پس با چشمان پرآب بر آن تشنه اشک بریز! بر آن 

بر آن ستارۀ شبگرد هدایت و دریای دانش ها و قّلۀ بلند شرافت.

بر آن حامی حریم اسام با َدم نیزه های بلند و آن قهرمان دلیر.

که سختی های روزگار روی می نمودند و آن دست سخاوتمند. گاه  بر آن دست گشاده آن 

گشاده دست تریِن مردم و باوقارترینشان در انجمن ها. گشاده روی و  بر آن 

ک ریشه داشت. ک ترین خا که تبارشان در پا پدر و مادرش از همۀ جهانیان برتر بودند 

هرچند به ستم، با نیزۀ سخت او را از حّق خافت بازداشتند،

از اصالت نسب و اخاق پسندیده دورش نکردند.

گسستند. بندهای اسام را یک بار با ستم به علی و دیگر بار با ستم به حسین، از هم 

روز طّف برپا شد تا انتقام روز بدر را از خاندان پیامبر بگیرد.

کــه در حــّق وصــّی  گمراهی شــان همــان جنایــت  پــس دومیــن بــار بــر امــام تاختنــد؛ آیــا در 

نمی کــرد؟ کفایــت  کردنــد، 

کمان ها به سوی وی تیرافکندند. از قلب هایی سنگ، با نیزه ها و 

گمراه را به سوی وی آورد، عمر بن سعد شبانه هر شیطان 

گستاخ بود. که خونریز و بر هتک حرمت ها، بسیار پیشگام و 

کینه بود و لشکری سیل آسا را به سوی او آورد. که دل هاشان سرشار از  کینه توزان را 

گرداندند. کج ]و پرخشم[ را به سویش  کردند و دیدگان  پیرامونش را محاصره 

با نیزه های انعطاف پذیر و استوار و شمشیرهای تیز و زره های محکم.

کشیدند. ک، شمشیر  ک، فرزند مردی پا پس شتابان بر آن نیک مرد پا

ک ریختند. خ تابنا چهره های ظلمانی و دوزخی بر سر آن ماهر

که سرنیزه ها به خون سرخش نشاندند! چه امام شکوهمندی 

گریستند. زمین و فرشتگان آسمان، اندوهگنانه به تعظیم وی بر فروافتادنش 
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کند. که از آن ها دفاع  خیمه ها بی سرپرست ماند، بدون حمایتگری 

کودکان نیز رحم نورزیدند. کدامن و  آن سرکشان به دختران پا

نه زنی هراسان را امان دادند و نه تشنگان را قطره ای آب.

کرامت و بزرگ مردی و غیرت نشان دادند. نه حیا ورزیدند و نه 

کت راندند. گروه حق را به سوی آبشخور ها با ستم و دشمنی، آن 

کردند. چنان که شتران را با چوب از آبگاه رانند، سرکشانه ایشان را با نیزه زدند و از آب دور 

بانوان بزرگوار قریش را به اسارت بر پشت شتران نشاندند.

خدا را! روزی که خبر مرگش را ]به مدینه[ آوردند، پیامبر از شنیدن آن خبر چه حالی یافت؟

گسترده بال به آن هّمت می گماشت. گر می خواست زنده بماند، همچون عقابی  ا

که در سایۀ شمشیرهای تیز بمیرد. اّما مرد بلندطبع ]و ستم ناپذیر[ را شایسته تر است 

گمراه! چگونه عنادورزانه از راه راست بیرون رفتید؟ ای جماعت 
کردید؟1 گمراه روی  گمراه فرزند  چگونه زادۀ دامان پیامبر را وانهادید و به آن 

هنوز چندان از روزگار پیامبر فاصله نگرفته بودید که سفارش و وصّیت او را پشت سر افکندید.

گرگی خون آشام برجهیدید. که همچون  نفاق خود را پنهان داشتید تا آن گاه 

کهن جاهلی بازگشتید. کینه های درونتان را نشان دادید و به دین  و 

ــر[  ــۀ دور ]= ابوبک ــه آن بیگان ــود، ب ــی[ نب ــر ]= عل ــاوند پیامب ــّد خویش ــر ض ــان ب کینه ورزی ت ــر  گ ا

نمی کردیــد. روی 

گرانبها برنهادید. کشتن حسین جایزه های  که برای  در خواری تان همین بس 
کردید.2 و برای رسیدن به بهرۀ ناچیز و اندک دنیا، جاهانه با رسواترین نفرتان بیعت 

فردایتان همین بس که پدرش طرف دعواتان گردد، آن گاه که درست از نادرست جدا شود.

خ بسوزاندتان. که خداوند در آتش دوز کردید. پس سزا است  گروه وی را خوار  سرکشانه 
با فرومایگی، آب را بر ایشان بستید و در ]منجاب[ خوی پست فروافتادید.3

گوارا ننوشاَند! و اسبان خود را بر لب آب آوردید و نوشاندید. خدایتان هرگز آب 

1. در چاپ دیوان، این بیت دچار تحریف و حذف شده است.

کتاب، ترجمه شده است؛ زیرا آنچه در متن آمده، نامفهوم بود. )ن.( 2. این بیت با عنایت به پانوشت 

کتاب ترجمه شده است؛ زیرا آنچه در متن آمده، نامفهوم بود. )ن.( 3. این بیت با عنایت به پانوشت 
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گرداندید. در صّفین هم با پدرش عناد ورزیده، از حّق آشکار روی 

کردید. به امام خود نیرنگ زدید و با او با اندیشه ای بربافته و بدعت آمیز رفتار 

که در امور به انصاف حکم می کرد و حّق ضعیف را از قوی می ستاند. امامی 
گرداندید.1 کردید و از خبر چاه روی  حدیث بازگردانده شــدن خورشــید برای او را انکار 

گیرید! ِخ جاودان جای  کیفر دشــمنی تان با علی، در فرودســت ترین طبقۀ آتش دوز به 

ک به این امامان پیشکش می کنم. کم را چون هدیه ای پا سام خویش و مدیحه های تابنا

که در پی باران نخست بهاری، آن را بر مزارهاشان چو باراِن پیاپی، نثار می گردانم. سامی 

و همچون ردایی فاخر و رنگارنگ، آن را بر دوش روزگار می افکنم.

از این مدح نیکو، جز تلخکامِی سرکشان تجاوزگر خارجی را نخواهم.

کنده شــود. آن گاه که این شــعرها رواج یابد، بوی خوشــی از آن همانند عطر مشــک پرا

خ را تکان می دهد. گل سر گیسوان آویختۀ  که شبانگاهان  همانند نفس نسیم 

کربا و سامراء و نجف، و آن بوی را به مدینه و بقیع و 

کــه خداونــد از بــاران رحمــت  کَنــد؛ آن ســرزمین دور  کاظمیــن[ و طــوس می پرا و بغــداد ]= 

کنــد! ســیرابش 

ک! گنبدهای تابنا درود خداوند بر بزرگ دانایان پرهیزگار خفته در زیر 

و جامۀ رحمتش را هر صبح و شب بر اندامشان بپوشاَند!

کــه بــا مهرشــان نیک بخــت از تیره بخــت  محّبــت ایــن قــوم ذخیــرۀ روز معــاد اســت؛ قومــی 

گــردد. شــناخته 
که بدانند با دشمنشان دشمنم و با دوستشان دوست.2 مرا همین بس 

1. در این بیت، نخست به حدیث بازگردانده شدن خورشید برای امیرالمؤمنین؟ع؟ اشاره کرده که آن را آورده، گفتار بزرگان 
دربارۀ آن را در همین کتاب )126/3-141( یاد کردیم. نیز به حدیث فروشدنش در چاهی بس ژرف در شب نبرد بدر اشاره 

نموده که آن را در همین کتاب )395/3( آوردیم. امام احمد )مناقب علّی؟ع؟ ]ص116[( این خبر را یاد کرده است.

ـِف نسـمة السـحر فیمـن تشـیع و شـعر ]مـج514/2/9[ 45 بیـت از ایـن قصیـده را آورده و مـا آن را از دیوان خّطی اش 
ّ
2. مؤل

برگرفتیم.
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شاعران غدیر در سدۀ هفتم

1� ابواهحسن اهمنصور باهلل

2� مجداهّدین بن جمیل

بی
َ
کوبی َحل 3� شّواء 

کمال اهّدین شابعی  �4

5� ابومحّمد اهمنصور باهلل

6� ابوحسین جّزار
7� قاضی نظام اهّدین1

8� شمس اهّدین محفوظ

9 � بلاءاهّدین اربلی

ف افتاده است. )ن.(
ّ
1. این نام به سهو از قلم جناب مؤل





56. ابوالحسن المنصور باهلل

56. ابوالحسن المنصور باهلل )ز.561؛ د.614(

گواهی می دهد. عموزادگان ما! روز غدیر بر ]حّقانّیت[ آن شهسوار نشان دار 

که او پرچم بزرگ والیت را به وی ســپرد. پدرمان علی، وصّی پیامبر، و کســی اســت 

گوشت و خون اوییم. شما را احترامی است به سبب نسبت به پیامبر؛ اّما ما از 

کجا؟ کف پایش  کجا و  کوهان شتر  هرچند همه از هاشم هستیم؛ اّما 

گر شما چون ستارگان آسمانید، ما ماهیم برای ستارگان. ا

ماییم دخترزادگانش، نه شما؛ ماییم فرزندان پسرعموی مسلمان وی.

کــه مــردم بــه اســام  گرفــت، و اســام آورد، آن گاه  پیامبــر را پــدر مــا، ابوطالــب، در حمایــت 

نگرویــده بودنــد.

او ایمان خویش را پوشیده می داشت؛ اّما نصرت و یاری اش به پیامبر را نه.

کدام فضیلت را دارا نیستیم، از بخشندگی و نبرد دلیرانه؟ ما 
کردیم؛ و شما از ابومجرم.1 کارهایش پیروی  ما از محّمد در 

او حکومت را چون عروس به شما هدیه داد؛ اّما شما به پاداش این هدیه، خونش را ریختید.

ما وارث قرآن و احکام آن برای همۀ مردم، از عرب و عجم، هستیم.

گریــز از دلتنگــی[ بــه تــار و تنبــور پنــاه می بریــد، مــا بــه آیــات محکــم قــرآن  گــر شــما ]بــرای  ا

می شــویم. پناهنــده 

آیا باده نوشی و زشتکاری از خصلت های مردم بزرگوار است؟

کرد. کوردل  که یزید تیره بخت  کشتید، چنان  ِک مردم را  راهنمایاِن پا

که به سال 129 رهبر قیام دعوت به سوی عّباسیان گشت. 1. مقصودش عبدالّرحمان ابومسلم خراسانی است 
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که به دولت بی زوال ما نرسد. به حکومت زوال پذیرتان فخر می ورزید 

که به طریق روشن راست بازگردد، گریزی نیست از این  حکومت را 

که حق را جوید، این ]حق جویی اش[ ظلم نیست. کسا رسد. و هر  و به بلندرتبگان اهل 

وی این ابیات را در ماه جمادی األولی به سـال 602 در پاسـخ به قصیدۀ میمّیۀ ابن معتز 

گردد: که چنین آغاز  سـروده 
ای عموزادگان ما! مهر و محّبت ما را بازگردانید و بر راه راست روید!

ما را افتخاری اســت و شــما را نیز افتخاری. هر که حق را برگزیند، پشــیمان نگردد.

شما زادگان دختر پیامبرید و ما چنین نیستیم؛ اّما ما هم فرزندان عموی مسلمان اوییم.

گوید: نیز در قصیده ای شامل 55 بیت، 
آیا شگفتی ات از سیل اشک وحشت زده ای است بر آثار ویرانه ها؟

دیگر تو را چه سود از بازماندۀ برهوِت خانۀ هند یا ُجمل یا ُنعم؟

گوی! آنان دیگر از این منازل و عشق ورزی ها درگذشتند. پس از غدیر خّم با ما سخن 

گوش ]حق[ناشنوایان جای نگرفت. چه منزلت و جایگاه واالیی بود؛ اّما در 

گویا ما از پشت سّد ]یأجوج و مأجوج[ آمده بودیم. همۀ مردم بر سر ما ریختند؛ 

کــه  کــه راه را می نمایانــد و آن  کردیــم و چــه بســا فاصلــه اســت میــان آن  همــۀ ایشــان را هدایــت 

راه راســت را از مــردم می پوشــاَند!

اّما پاداش ما از ایشان، ضربه های شمشیر هندی در میان غبار اندوه میدان بود.

کشتند. ابوالحسن علی را به قتل رساندند و فرزندش حسن را به زهر غافلگیرانه 
آب فرات را بر حسین بستند؛ اّما در انداختن تیر و نیزه بر پیکرش به خطا نرفتند.1

شاعر

امام المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة بن سـلیمان بن حمزة بن علی بن حمزة بن هاشـم 

بـن حسـن بـن عبدالّرحمـان بـن یحیـی بـن ابی محّمـد عبـداهلل بـن حسـین بـن ترجمان الّدیـن 

1. ایـن هـر دو قصیـده در الحدائـق الوردّیـه ]183/2 و 169[ آمـده و پـاره ای از قصیـدۀ نخسـت نیـز در نسـمة السـحر فیمـن 
تشـیع و شـعر ]مـج339/2/8[ یـاد شـده اسـت.
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امـام علـی  بـن  بـن حسـن  بـن حسـن  ابراهیـم  بـن  ابـن اسـماعیل  ابراهیـم طباطبـا  بـن  قاسـم 

کـه شـرافت نسـب و بزرگـِی  یدیـان در سـرزمین یمـن بـود  بـن ابی طالـب، یکـی از پیشـوایان ز

گـردآوْرد و دانـش بسـیار را بـا شـرافت تابـان، و فضیلت هـای فـراوان را بـا  کتسـابی را بـا هـم  ا

نسـب علـوی شـریفش همـراه سـاخت. هـم شمشـیر بـه کـف گرفـت و هم قلـم؛ پس هـم ]بال[ 

علـم و هـم پرچـم جنـگ بـر سـرش سـایه افکنـد. دانـش اعجاب انگیـزش را بـا ادب برتـرش بـه 

یـدی در یمـن گشـت و مهتر و سـرآمِد فقیهان آن دیار شـد و بر  هـم درآمیخـت و امـام مذهـب ز

فان یگانه و شـاعرتریِن پیشـوایان دعوتگـر آن دیار، 
ّ
کـه از مؤل ـۀ ایشـان قـرار گرفـت؛ همچنـان 

ّ
قل

فـان الحدائـق الوردیـه و نسـمة 
ّ
کـه مؤل گشـت؛ چنـان  یـدی،  و بلکـه شـاعرتریِن همـۀ پیشـوایان ز

گفته انـد. السـحر فیمـن تشـیع و شـعر 

از  از یکـی  بـه شـمار می رفـت. جمال الّدیـن عمـران بـن حسـن،  آیتـی  ی در حافظـه،  و

کـرده اسـت: »مـن صدهـزار بیـت شـعر از بـر دارم؛  ی حافظـه نقـل   شـناخته شـدگان بـه نیـرو

و فـالن _ یکـی از ادیبـان را نـام ُبـرد _ بـه انـدازۀ مـن از بـر دارد؛ اّمـا حافظـۀ مـا در قیـاس بـا امـام 

ـدی از شـعر نـزد 
ّ
گویـد: »مجل المنصـور بـاهلل چیـزی بـه شـمار نیایـد.« عمادالّدیـن ذوشـرفین 

امـام ]المنصـور بـاهلل[ دیـدم. گفـت:›آن را خوانـده و از بر نموده ام؛ پس بگیر و از هر قصیده که 

ی پرسـیدم. مـن یـک بیـت از  کتـاب، از و خواهـی، از مـن بپـرس.‹ از آغـاز و میانـه و پایـان آن 

قصیده را برایش می خواندم و او همۀ آن را قرائت می نمود.«

اصـول دیـن و اصـول فقـه را نزد حسـام الّدین ابومحّمد حسـن بن محّمـد رصاص خواند 

کالم و حدیـث و مذهـب  گـون فقـه و اصـول و  گونا کتاب هایـی سـودمند در موضوعـات   و 

و ادب نگاشت؛ از جمله:

1. صفوة اإلختیار فی أصول الفقه.

2. حدیقة الحکم الّنبوّیة شرح األربعین الّسلفّیه.

3. الّشافی فی أصول الّدین )4 جزء(.

ة البادیه )در احکام اسیران(.
ّ
4. الّرسالة الهادیة باألدل
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ة الوافیه.
ّ
5. األجوبة الکافیة باألدل

6. الّدّرة الیمنّیة فی أحکام السبی و الغنیمه.

ّیة فی المسائل الفقهّیه. 7. اإلختیار المنصور

8 . اإلیضاح لعجمة اإلفصاح. _ بیشینۀ آن در بارۀ شرح حال ها است. _

کتاب های فقهی(. ی )ترتیب یافته همچون  کتاب الفتاو  .9

ة الباهره )در فقه(.
ّ
10. الرسالة القاهرة باألدل

ة العالمه.
ّ
کمة باألدل 11. الّرسالة الحا

12. الّناصحة المشیرة بترک اإلعتراض علی الّسیره.

13. العقیدة الّنبوّیة فی األصول الّدینّیه.

14. الّرسالة الفارقة بین الّزیدّیة و المارقه.

ة القاطعه.
ّ
15. الّرسالة الّنافعة باألدل

16. الّرسالة الکافیة الی أهل العقول الوافیه.
ة الواضحه.1

ّ
17. الّرسالة الّناصحة باألدل

18. الجوهرة الّشّفافة فی جواب الّرسالة الّطّوافه.2

19. األجوبة الّرافعة لإلشکال.

20. الّزبدة فی أصول الّدین.

21. العقد الّثمین فی اإلمامه.

22. القاطعة لألوراد فی الجهاد.

کتاب تحفة اإلخوان.  .23

ی(. 24. الّرسالة الّتهامّیه )دیوان و

وی در راه تبلیغ برای امامت ]حضرت علی امیرالمؤمنین[ به جهاد و مجادله می پرداخت 

و در این زمینه، مواضع و مجاهدت هایی دارد. دعوتش از ماه ذی قعدۀ سال 593 آغاز گشت 

ک. 1. در دو جزء: نخست در اصول دین؛ و دوم در فضیلت های عترت پا

که چهل و اندی مسأله در اصول دین را دربردارد. 2. الّرسالة الّطّوافه نوشتۀ مرد اشعری مصری فیلسوف مآبی است 
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نزد  را  خویش  دعوتگر  رسوالن  سپس  نمودند.  بیعت  وی  با  سال 594  األّول  ربیع  در  مردم  و 

خوارزم شاه )د.622( فرستاد و سلطاْن آنان را با گرمی و اکرام پذیرفت. دیرزمانی بر کرسی رهبری 

سرزمین یمن جای داشت تا به سال 614 درگذشت. والدت وی به سال 561 بود. از گزیده ترین 

اشعار سروده شده در سوگ وی، قصیدۀ فرزندش الّناصر لدین اهلل ابوالقاسم محّمد بن عبداهلل 

است که 41 بیت دارد و چنین آغاز می شود:
کــه مصیبــت پــدر به مــن رســید و ســنگینی آن مصیبت،  ک بــاد  بــر دهــان شــماتت کنندگانــم خــا

کمرم را در هم شکســته اســت.

کنــون فراقــش اســبان نجیــب و ارجمنــد را از پــای انداختــه و بیــم آن، دنــدان نیــش شــیران  ا

کــرده اســت. ُکنــد  خســته را 

کــش بــر او  کــه خوشــۀ پرویــن نیــز بــا ســتارگان تابنا گــر زنــان بــر او می گرینــد، شــگفت نیســت؛  ا

گریــان اســت.

گویــم: »مــن در برابــر حــوادث روزگار ماننــد ســتارۀ  کننــد،  گــر دشــمنان روزی مــرا شــماتت  ا

کســی بــه او نرســد[.« درخشــان هســتم ]کــه دســت 

که  گردد  یافت  صفحه   60 در  وی  از  ُپربار  حالی  شرح   ]199-133/2[ الوردّیه  الحدائق  در 

پاره ای از نوشته ها و خطابه های وی در تبلیغ ها و مجاهدت های او و نیز بسیاری از افتخارات 

و کرامت ها و مقامات وی و همچنین بخشی فراوان از سروده هایش در موضوع های گوناگون 

را دربردارد؛ از جمله این سرودۀ وی خطاب به همسرش به نام متعه که در آن، مرگ برادرش 

را به وی تسلیت گفته است:
که همواره احکامش در آفریدگانش جریان دارد. ستایش از آِن خداوندی است 

گردد، در زندگِی خوشایند است. هرکه آن را پذیرا باشد و به آن خشنود 

خ است. گیرد، جایگاهش آتش دوز و هرکه از آن خشم 

گویند: »کاش این مصیبت ها جان ما را می گرفت!« که هنگام مصیبت  کســان  چه بســیار 

کجا است فضل؟ آیا در روزگار، مردی یا زنی باقی می ماَند؟ ای دختر فضل! 

کنون چیزی از ایشان باقی مانده است؟ کردند؛ آیا ا که عمر بسیار  چه بسیار شاهان 

)628)



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 616

ک؟ کجایند پیامبر مصطفی احمد و همتایش حیدر و فاطمۀ پا

گروه هــای بلندپایــۀ نیرومنــد می ســتیزد و بــر  کــه فرمانــش بــا  گــذار  کار را بــه خدایــی وا پــس 

آن هــا چیــره می گــردد.

کیفری سخت فرو بارد. کند، بر او  گردنکشی عصیانش  که هرگاه  همو 

هیچ زن و مرد افسونگری بر فرمان نفوذگر خداوند چیره نگردد. _ تا پایان ابیات _

کان خویـش را بـه نـام یـاد نمـوده،  کـه در آن، نیـا نیـز قصیـده ای حماسـی و بلنـد دارد 

یده است: بدانان افتخار ورز
کنــد _ جــّد بــزرگ مــن  کــه مــن از پــدرم و او از جــّدش نقــل  چــه بســیار فــرق اســت میــان ســخنی 

پیامبــر راهنمــا اســت _ ،

کرده انــد.« آری؛ ســندهای مــن از ایــن  گویــد: »شــیوخ مــا چنیــن روایــت  کــه  بــا ســخن جوانــی 

گونــه اســناد نیســت.

کنند! که صاحبان انصاف در مقتضای صدور و ورود روایات به دّقت نظر  چه نیکو است 

کند. کفایت  که نزدیک، تو را از دور  کن؛  که نزدیک اســت، بگیر؛ و دور را رها  آن را 

ـِف الحدائـق الوردیـه، ایـن پسـران را بـرای وی برشـمرده اسـت: محّمـد الّناصـر لدیـن اهلل، 
ّ
مؤل

کـه در کودکـی درگذشـت، ابراهیـم، سـلیمان، حسـن،  احمـد المتـوّکل علـی اهلل، علـی، حمـزه 

موسـی، یحیـی، ادریـس کـه در کودکی درگذشـت، قاسـم، فضـل که ]در کودکـی[ وفات یافت، 

جعفر که نسلی از وی نماْند، عیسی که او نیز نسلی نداشت، داوود، و حسین که ]در کودکی[ 

درگذشت.

ینب، سـّیده، فاطمه، جمانه، رمله، نفیسـه،  نیـز ایـن دختـران را برایـش شـمرده اسـت: ز

مریـم، مهدّیه، آمنـه، و عاتکه.

ی آمده است. در نسمة الّسحر فیمن تشّیع و شعر )ج2 ]مج8/ج339/2[( شرح حال و
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57. مجدالّدین بن جمیل )د.616(

گیسوانش همه جا را رنگ ظلمت پاشیده بود. کنار زده و  که روبند  پیش آمد، در حالی 

اشــکی چون باران بهاری ریخت و باد صبا نیز با آن درآمیخت و هر دو جریان یافتند.

کان از روزگار را پناه بودی! که بیمنا کاری زد، حال آن  گفت: »روزگار بر تو زخم 

که فریادرس بیوه ها و یتیمان ما بودی!« به اندک نیز دسترسی نداری، در حالی 

گیر و منتظر ماه حرام باش! گفتم: »آری؛ روزگار چنین جنایت می کند. پس آرام 

به زودی در این ماه، خدای را خواهم خواند و به مدح حیدر روی خواهم آورد.

کرد، حال آن که عطر مشک و گل سنبل از آن خیزد. و آن را پیراسته به سویش روان خواهم 

کوه هــای ابوقبیــس و شــمامه  گویــا  کــه  کــه چنــان بلنــد اســت  کنــد  آن گاه، جوانمــردی را زیــارت 

بــر شــانۀ او نشســته اند!

یــاد شــود، بخشــش وی هماننــد  کــه چــون از عطــای او  جوانمــردی اســت درخشــان روی 

کــه تشــنگان را ســیراب ســازد. عطــای بارانــی اســت پیاپــی 

گشــاده رویی  کســی چــون زادۀ هنــد نــزدش رود، بــا  گــر  کــه حّتــی ا  او ســپیدچهره ای اســت 

و لبخند دیدارش می کند.

کــم را بــه باریــدن  گــر ]ابــر مایــۀ[ بارانــی در آن نباشــد، ابــر مترا گــر بــه آســمان خیــره شــود، حّتــی ا ا

وامی دارد.

که دردهای بی درمان را شفا بخشد. ک ابوتراب  آسمان بوسه می زند بر خا

ــت  ــود دس ــوب خ ــه مطل ــه ب ک ــی  ــردد، در حال ــورش بازگ ــد و از حض ــره یاب ــرش به ــس از محض پ

یافتــه اســت؛
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کـــه رســـول خدا وی را بـــه اوصافـــی برتـــر از  یعنـــی مطلوبـــش از دیـــدار بـــرادر پیامبـــر؛ همـــو 

همـــگان ســـتود.

که پیامبر در روز غدیر خّم شوکت آشکار و شرافت دیرباز را به وی عطا نمود. همو 
او که خورشــید برایش بازگردانده شــد تا نماز را پس از غروب خورشــید، به ادا بخواند.1

و سه روز پیاپی لب به غذا نزد و آن را به دیگران ایثار نمود.

ِگردۀ نانی جوین بود و به نان خورشی جز نمک نیم کوب رضایت نمی داد. که  همان غذا 

گردۀ نانی دیگر همراه با ظرفی غذا به او بازگرداند. گردۀ نان را با  پس خداوند آن 

که هرگاه پناه خواهی بخواندت، پناه و حامی او هستی. ای ابوالحسن! تو آن جوانمردی 

کــم را نــزد تــو فرســتادم. پــس تــو نیــز ای پســر فاطمــه، در خــواب بــه  در بیــداری، شــعر تابنا

دیــدارم بیــا!

که پناهم می دهی و در برابر ستم،  از من دفاع می کنی. و مرا بشارت بخش 

که حیدر به او امان دهد، چگونه از حوادث روزگار بیم داشته باشد؟ جوانمردی 

کــه عطــای سرشــار تــو پیوســته بــه  ابرهــای رضــوان خداونــد ســخت بــر تــو ببــارد؛ همــان ســان 

دیگــران می رســد!

کنند! فرشتگان صف در صف بر سرایت درآیند و با ازدحام زیارتت 

کننده، تحّیت و سام به نجف پیشکش دارد!« و همواره ابرهای سیراب 

پی نامۀ شعر

کـه مجدالّدیـن بـن جمیـل در زمـان الّناصـر  کهـن خّطـی دیـدم  در چندیـن مجموعـۀ 

ی خشـم گرفـت و او را بـه زنـدان افکنـد. دولتمـردان بـزرگ از  خزانـه دار بـود؛ سـپس الّناصـر بـر و

کـس را در حـّق مجدالّدیـن نپذیرفـت  کنـد؛ اّمـا او شـفاعت هیـچ  ی را رهـا  کـه و او خواسـتند 

ی را در زنـدان نـگاه داشـت. روزی بـه قلـب مجدالّدیـن خطور نمـود که امام  و بیسـت سـال و

ی سـرود. در خـواب  گویـد؛ پـس ایـن قصیـده را در سـتایش و علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ را مـدح 

1. در بعضـی از نسـخه ها، بـه جـای »ثنـت اللثامـا«، »کسـت الظالمـا« آمـده اسـت. ]در ایـن صـورت، معنـای بیـت چنیـن 
کـه زمیـن، جامـۀ تاریکـی در پوشـیده، بـه ادا بخوانـد. )ن.([ اسـت: ».. تـا نمـاز را پـس از ان 
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کـه فرمـود: »همیـن هنـگام بیـرون خواهـی رفـت.« پـس شـادمانه از خـواب برخاسـت   او را دیـد 

کنـون  »هم ا گفـت:  چیسـت؟«  »ماجـرا  گفتنـد:  او  بـه  حاضـران  برچیـد.  را  خویـش  بسـاط  و 

گفتنـد: »عقلـش  نمـوده،  اشـاره  ی  بـه و و دسـت  بـا چشـم  زندانیـان  رفـت.«  بیـرون خواهـم 

اسـت!« شـده  پریشـان 

کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه وی فرمــود: »ابن جمیــل را  و اّمــا الّناصــر نیــز در خــواب دیــد 

آورد  پنــاه  خــدا  بــه  شــیطان  از  و  برخاســت  خــواب  از  هراســان  وی  آور!«  بیــرون  کنــون   هم ا

و دیگربــار خوابیــد. امــام؟ع؟ بــار دوم بــه خوابــش آمــد و همــان ســخن را فرمــود. خلیفــه بــا خــود 

کــه  گفــت: »ایــن وسوســه چیســت؟« بــار ســوم، امــام؟ع؟ بــه خــواب وی آمــد و بــه او فرمــان داد 

مجدالّدیــن را آزاد نمایــد. پــس خلیفــه از خــواب برخاســت و در همــان حــال، کســی را فرســتاد 

گفــت: »بــه خــدا  کوبیــد، مجدالّدیــن  کــس دِر زنــدان را  تــا مجدالّدیــن را آزاد نمایــد. چــون آن 

کــه وی بــرای  گفتنــد  ســوگند! مــن آمــاده هســتم.« چــون او را نــزد خلیفــه بردنــد، بــه خلیفــه 

کــه بــرای رهایــی  گفــت: »بــه مــن خبــر داده انــد  بیــرون آمــدن آمــاده بــوده اســت. خلیفــه بــه وی 

کــه نــزد تــو آمــد، پیش تــر نــزد مــن آمــد.«  کــس  گفــت: »همانــا آن  آمــاده بــوده ای؛ از چــه رو؟« 

برایــم  را  گفــت: »آن  پاســخ داد: »در بــارۀ وی قصیــده ای ســرودم.« خلیفــه  گفــت: »چــرا؟« 

بخوان!« پس مجدالّدین آن قصیده را خواند.

شاعر

ـی _  گفته انـد: ُجَبّ مجدالّدیـن ابوعبـداهلل محّمـد بـن منصـور بـن جمیـل ُجّبائـی _ برخـی 

کـه در نحـو و لغـت و ادب  معـروف بـه ابن جمیـل فـزاری، نویسـنده و شـاعر و ادیبـی ماهـر بـود 

گام هـای بلنـد برداشـت و در فرهنگ نامـۀ ادیبـان، صفحـه ای درخشـان بـه  و سـرودن شـعر، 

یـِخ ایـن شـاعر  کنده هـای تار گـذارد. پرا جـای نهـاد و در طبقه هـای نحویـان، یـادی جـاودان 

ـۀ 
ّ
کـه در مجل گـردآورده  توانمنـِد از یـاد رفتـه را دکتـر مصطفـی جـواد بغـدادی در شـرح حالـی 

نجفـی مشـهور »الغـری« )سـال هفتـم، شـمارۀ 16، ص2( درج گشـته و ما همـۀ آن را، چه متن 
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و چه پانوشت، یاد می کنیم:

ی در آبـادی ُجّبـا از ناحیـۀ هیـت زاده شـد و در آغـاز عمـر بـه بغـداد آمـد و در آن جـا به  »و

تحصیـل ادبّیـات پرداخـت و مـالزم و پیوسـتۀ مصـّدق بـن شـبیب واسـطی نحـوی گشـت تـا 

کریـم،  گیـری دانـش قرائـت قـرآن  کـه در نحـو و لغـت و فقـه و میـراث و حسـاب، از پـی فرا آن 

سـرآمد دوران گشـت و از گروهـی از اسـتادان، حدیـث شـنید؛ از جملـه: ابوالفـرج عبدالمنعم 

کـه در آغـاِز  بـن عبدالوّهـاب بـن کلیـب و قاضـی ابوالفتـح محّمـد بـن احمـد مندائـی واسـطی 

ی حدیـث شـنید. نیـز به نگارش نثر و سـرودن نظم پرداخت و در آن  درآمدنـش بـه بغـداد، از و

دو، بـه رتبـه ای بلنـد دسـت یافت.

نسـخه هایی  در شـماِر  را  آن  از  کـه قطعـه ای  نگاشـت  مقامه هایـی  ی  گویـد:›و قفطـی 

ی نگاشـته شـده بـود و آن هـا را بـرای فـروش از بغـداد بـه حلـب آورده  کـه بـه خـّط خـود و دیـدم 

بودنـد. خّطـی میانـه و بـا وضـع درسـت داشـت کـه در آن، نقطه هـای ثابـت بـدون تغییـر دیـده 
ی طبع شاعرانه.‹1 می شود. شعرش نیز نیکو و مشهور، اّما تصّنعی است، نه از رو

ی را چنیـن وصـف نمـوده اسـت:›نحوی  دبـاء: 110/7 ]60/19[( و
ُ
یاقـوت َحَمـوی )معجـم األ

کـه از خّطـی نمکیـن   و لغـوی و ادیبـی از فاضـالن روزگار خویـش بـود. نویسـنده ای بـود بلیـغ 

ید و چهره ای نمکین و اخالقی خوش داشت.‹ و فضلی بسیار بهره داشت. تواضع می ورز

از شـاعران دربـار عّباسـی بـود و خلیفـه الّناصـر لدیـن اهلل را بـا قصیده هـای فـراوان سـتود 

یخ و األدب: 166/19[  که در مناسـبت ها و هنگامه های شـادباش، برایش می خواند. ]أصول الّتار

گردآمـده[‹ بـه  گشـت و در دیـوان ›تـرکات حشـرّیه ]= بازمانده هـای  پـس شـناخته و مشـهور 

کـه وارثـی مسـتحق  دبیـری و نظـارت گماشـته شـد. در ایـن دیـوان، امـوال بازمانـده از مـردگان 

گردمی آمـد تـا بـر پایـۀ مذهـب شـافعی، بـه بیـت المـال ضمیمـه شـود. در بغـداد  نداشـتند، 

گفته  د اسـت و رو به فزونی دارد. ]نا
ّ
که 33 مجل 1. أصول الّتاریخ و األدب )166/19؛ 67/9-68(؛ از مجموعۀ خّطی ما 

ـف اشـاره نمـود، این پانوشـت و چند پانوشـت پـس از آن، مربوط به دکتـر مصطفی جواد 
ّ
نماَنـد کـه چنـان کـه جنـاب مؤل

بغدادی اسـت. )م.([
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کـه او را ابن عنیبـری می خواندنـد و بـا مجدالّدیـن رفاقـت داشـت. چـون هنگام  بازرگانـی بـود 

ی رود و چـون بـه حضـورش رفـت، بـه او  کـه نـزد و مرگـش فرارسـید، از مجدالّدیـن خواسـت 

کـه هنـگام والیـت تـو ]= دبیری و سرپرسـتی دیـوان[ درمی گـذرم تا توّجه  گفت:›مـن خشـنودم 

کنـد.  کـه بـا آنـان نیک رفتـاری  تـو شـامل خانـواده و فرزندانـم باشـد.‹ مجدالّدیـن وعـده داد 

چـون آن بـازرگان درگذشـت، مجدالّدیـن بـر بازماندۀ اموالش حضـور و نظارت یافت و در آن، 

هـزار دینـار طـالی خالـص یافـت و آن هـا را برگرفـت و نـزد امـام الّناصـر فرسـتاد و یادداشـتی را 

همـراه آن بـا ایـن مضمـون روان سـاخت: ›ابن عنیبـری _ خداوند شـریعت را وارث عمر مردمـان گرداَند! _ 

درگذشـت و آن غـالم آورنـدۀ مـال، هـزار دینـار از مـال حـالل کـه شایسـتۀ خزانـه اسـت، حمـل 

کم وکاسـت در آن مـال اسـت، در دنیـا و آخـرت.‹ نمـود و آن غـالم، ضامـن 

ی ستم پیشـه بـود و در امـور تحت سرپرسـتی خویش بیـداد می نمود. به  گویـد:›و قفطـی 

ک و سـخت اسـت!” مـرد  یکـی از خردمنـدان گفـت:“از عـذاب مـن هراسـان بـاش؛ کـه دردنـا

ی  و آن گاه،  نیسـت!”  او  جـز  معبـودی  کـه  هسـتی  خدایـی  همـان  تـو  گفت:“پـس  ی  و بـه 

که در حّق  که می خواسـت، بازداشـته نشـد و آن سـتم را  کاری  گشـت؛ اّما باز هم از  شـرمنده 

کـه  گمـان می ُبـرد؛ چنـدان  ی توانایی هـای فـراوان در خـود  ی اراده نمـوده بـود، روا داشـت. و و

یخ و األدب: 67/9 و 68[ کس را همچون خود نمی دید.‹ ]أصول الّتار هیچ 

گشــت  کــه دبیــر خزانــه _ در روزگار مــا: وزارت دارایــی _  ی بــدان جــا رســید  کار و آن گاه، 

ی نگاشــته می شــد. ســپس پیشــرفت نمــود تــا در شــب  و مکاتبــات رســمی آن، بــه خــّط و

ــن،  ــر ای ــزون ب ــی _ شــد. اف ــر دارای ــا: وزی ــه _ در روزگار م ــس خزان دهــم ذی قعــدۀ ســال 605 رئی

زمین هــا  و  خزانــه  و   _ خالــص  و  دیالــی  اســتان  یعنــی:   _ خراســان  مســیر  و  دجیــل   والــی 

و األدب:  یــخ  الّتار )أصــول  گشــت.  بغــداد  در  دربــار خالفــت  و دیگــر مناصــب  و مســتغالت 

166/19؛ الجامع المختصر: 266-265/9(

ماهانـه  دینـار  پنـج  بـود،  در خزانـه  اداری[  رتبـۀ خـاّص   =[ دبیـرْی عـدل  کـه  آن جـا  از 
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ی در  گزارشـی از و گشـت، ماهانـه اش بـه ده دینـار رسـید. قفطـی  می گرفـت و چـون خزانـه دار 

کـه ایـن حکایـت را نگاشـته، سـبب  زمـان خزانـه داری اش نقـل نمـوده؛ اّمـا ناخوانایـِی خّطـی 

ی  گوید:›یکـی از بازرگانـان و غریبـان از و ی  گـردد. و کـه آن حکایـت ]اندکـی[ دگرگـون  شـده 

کـه در بـارۀ رسـاندن حـّق شـخصی از خزانـه، بـه او عنایتـی ورزد. او ]= مجد الّدیـن[  خواسـت 

ی ]= آن تاجـر غریبـه[ وعـده داد؛ اّمـا امـروز و فـردا می کـرد. آن بـازرگان که شـفاعت آن  نیـز  بـه و

گوید:“هـر روز یـک ششـم  شـخص را می نمـود و باصراحـت و بی پـرده بـا او سـخن می گفـت، 

کـه تـو دبیـر عـدل  گاه  گفـت:“آن  کنـی؟”  گفت:“چـرا چنیـن  ی  ی مـی دادم.” و درهـم بـه و

بـودی ]و رتبـه ات پایین تـر بـود[، وضـع مالـی ات بهتـر بـود و امـروز وضعـت بدتـر شـده اسـت” 

کـه چـون مقـّررِی مجدالّدیـن بـه نسـبت روزی یـک ششـم درهـم  و بدین سـان، اشـاره نمـود 

افـزون گشـته و رتبـه اش بـاال رفتـه، بیـش از پیـش بـه زورگویـی و سـتم پرداختـه و بـر سـتمگری 

کار برکنـار و چنـدی  ی از ایـن  خـود افـزوده اسـت. سـپس خداونـد او را شـرمنده سـاخت و و

یـخ و األدب: 68/9[ در روز شـنبه 23 ربیـع األّول سـال 611 از  بـه زنـدان افکنـده شـد. ]أصـول الّتار

کـه از زنـدان رهایـی یافت، در دربـار امیر عّدة  همـۀ آن مقام هـا برکنـار گشـت و پـس از چنـدی 

الّدیـن ابونصـر محّمـد بـن الّناصـر لدیـن اهلل، بـه دبیـری گماشـته شـد. او در همـان ِسـَمت، در 

گورسـتان قریـش، یعنـی در سـرزمین  نیمـۀ شـعبان سـال 616 در میانسـالی درگذشـت و در 
ک سـپرده شـد.‹1 کاظمیـن، بـه خـا حـرم 

روزگار  در  دربـار  شـاعران  سـرآمد  کـه  داشـت  عبـداهلل  صفّی الّدیـن  نـام  بـه  پسـری  ی  و

المستعصم باهلل بود و به سال 669 درگذشت. ]الحوادث الجامعه: ص184 و 368[

گویـد:  ی بـرادری بـا لقـب قطب الّدیـن داشـت. ابن واصـل َحَمـوی، مـوّرخ نـام آور،  نیـز و

بـن  قاسـم  بـن واصـل، همـدِم قاضـی ضیاءالّدیـن  بـن سـالم  تاج الّدیـن نصـراهلل  ›جـّد مـن، 

یـخ و األدب )166/19(؛ معجـم األدبـاء )110/7 ]60/19[(. سـیوطی )بغیـة الوعـاه : ص107 ]250/1[( از  1. أصـول الّتار
معجـم األدبـاء نقـل نمـوده و ذهبـی نیـز شـرح حالـش را بـه نقـل از مجدالّدیـن ابن نّجـار آورده اسـت. بنگریـد بـه: أصـول 

و األدب: 247/24� یـخ  الّتار
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ی در 18 شـعبان سـال 595 از موصـل به بغداد روان گشـت. چون  کـه همـراه و شـهرزوری بـود 

ـۀ نانوایـان1 در بازار 
ّ
بـه بغـداد رسـیدند، خلیفـه الّناصـر لدیـن اهلل فرمـان داد تـا ایشـان را در محل

مـوّرخ  همیـن  پـدِر  داد.‹  منـزل  خزانـه دار  خانـۀ  در  را  تاج الّدیـن  سـپس  آورنـد.  فـرود  ثـاء  ُثال

گوید:›میـان پـدر مـن، تاج الّدیـن، و صاحـْب شـمس الّدوله محّمـد بـن جمیـل فـزاری پیونـد 

کـه تـار و پـودش از رفاقت میان پـدرم و برادرش، قطب الّدین، در سـفرهای  دوسـتی برقـرار بـود 

گشـت و در دار  فـراوان بـه دمشـق _ خدایـش حفـظ کنـاد! _ بـود. پـس چـون دیـدار از بغـداد طوالنـی 

الخالفـه، بـه عنـوان انتخـاب محّل سـکونت اقامت نمودیم، خبر این دوسـتی آشـکار گشـت 

کنـار  و آشـنایان بـه رفیقـان یکـدل بـدل شـدند. پـس شـمس الّدوله و پـدر مـن _ رحمـه اهلل _ بـرای 

یخ و األدب: 57/23[ نهادن تشریفات، شب ها با یکدیگر دیدار می کردند.‹« ]أصول الّتار

ادب مجدالّدین بن جمیل

گـم بـودن یـا مبهـم مانـدن  گمنـام مانـدن ادِب ادیـب، از نشـانه های  کـه  تردیـد نیسـت 

گشـتیم و چیـزی جـز  شـرح حـال او اسـت. مـا دیرزمانـی در پـی شـرح حـال ایـن ادیـب بـزرگ 

کجـا اسـت  کـه از حکایـات و زندگـی مختصـرش یـاد نمودیـم، نیافتیـم. پـس  همیـن مقـدار 

کـه نگاشـته اسـت؟ این هـا در پـردۀ غیـب مانـده   مجموعـۀ نثـر و دیـوان شـعر و مقامه هایـی 

کنون می آورم، چیزی از آن ها به ما نرسیده است. و جز آن چه ا

کـه از او یـاد شـد، نوشـته اسـت:  مجدالّدیـن محّمـد بـن جمیـل بـه جـّدش، ابن واصـل، 

ینـی2 را بـه جـای آوَرد، از نهایتـش  گـر ایـن خدمت گـزار بخواهـد سـپاس نعمـت جنـاب ز »ا

گرامـی و خوی هـای لطیـف  گـر بـه وصـف آن خصلت هـای   درماَنـد و بـه پایانـش نرسـد؛ و ا

گـوارای آشـنا پـردازد، بـه خاطـر ناتوانـی ایـن خدمت گزار، پوشـیده ماَنـد. اّما آن چه  و واژه هـای 

که مدرسۀ خصوصی تفّیض در آن قرار دارد. ۀ عاقولّیه است 
ّ
کنون محل 1. ا

کـه لقـب وی تاج الّدیـن بـوده و شـاید از آن پـس لقـب خویـش را تغییـر داده؛  گفتیـم  2. در متـن چنیـن آمـده؛ اّمـا پیش تـر 
کـه در حکومـت عّباسـیان مرسـوم بـوده اسـت. چنـان 
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کـه شـاید بـه سـبب ناتوانـی در بیان، مکتوم مانده باشـد، رواج می دهـد، گرچه در گفتارش  را 

گوید: ی اعتماد دارد. پس  گذشت و بخشش و نارسایی باشد؛ لکن به 
قصد دیار من نمودی و بدین سان منزلتم واال شد. جانم فدای چنین قاصدی باد!

گیرندۀ آب درآید! که دریایی بر  پیش از این جهان ندیده بود 

گـوارا اسـت و هوایـش چـون نسـیم جریـان  کـه آبـش  یـای موج خیـز  پـس شـگفتا از ایـن در

از  و  دیـده  را  شـگفتی هایش  و  اماننـد  در  خطـرش  از  کرده انـد،  سـیر  آن  در  کـه  آنـان  دارد! 

کـه بـا این سـخن  گوهرهایـش بهـره جسـته اند. البّتـه در ایـن مقـام، مـن همچـون کسـی هسـتم 

ورزد: رقابـت  ابن قالقـس1 
انگشت دستش را ببوس و بگو: »سام بر تو ای دریا!«

کردم. خداوندا؛ از خطایم درگذر! هرچند در تشــبیهش به دریا خطا 

یشه دار را پایدار و روزگار  گسترده را به تمامی برقرار و آن شرافت ر خدای تعالی آن سایۀ 

گرداَند و ایشـان را از دسـتیابی به آرزوهاشـان، از  را برای خادمان و دوسـتارانش، خدمت گزار 

یخ و األدب: 57/23[ کرمش!« ]أصول الّتار او و در بارۀ او، بهره مند فرماید؛ با بخشـش و 

کـه از مجدالّدین بن جمیل یافتـم. البّته در آن روزگار  ایـن تنهـا رسـالۀ اخوانّیـه ای اسـت 

ترکسـتانی  بـن مسـعود  گماشـتن ضیاءالّدیـن احمـد  بـاب  فرمانـی در  بـوده،  کـه دبیـر خزانـه 

کنـار قبـرش قـرار داشـته _  کـه در آن روزگار، در  یـس در مدرسـۀ امـام ابوحنیفـه _  حنفـی بـه تدر

گویـد: کـه در آن،  نگاشـته 

»ستایش خداوند را که به اقسام و انواع نیکی و کرم شناخته شده و به گونه های احسان 

که  کبریا و ماندگاری و بودِن ازلی، یکتا است؛ همان  گشته؛ در بزرگی و  و نعمت ها وصف 

این خانۀ عزیز _ خداوند بنایش را استوار و شرافت و واالیی اش را بلندباال گرداَند! _ را ویژۀ واالترین جایگاه 

1. وی ابوالفتـح نصـراهلل بـن عبـداهلل بـن مخلـوف بـن علـی بـن عبدالقـوی بن قالقس، ادیب شـاعر نیکوسـخن اسـت که به 
سـال 532 زاده شـد و در سـال 563 در عیـذاب درگذشـت. عمـر کوتاهـش بـر نبـوغ وی داللـت کنـد. او را دیوانـی اسـت 

کـه به چاپ رسـیده اسـت.
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کهِن دارای حرمت را با شوکت خاندان  و دیرینه ترین شرافت نمود و در آن، شرافت خانۀ 

ک آماده می کرد _ درآمیخت و این روزگاِر  که در قحط سالی برای قحطی زدگان خورا هاشم _ 

گردن آویزی بر  تابان با طراوت و حکومت چیرۀ ناصری ]= منسوب به الناصر لدین اهلل[ را 

فروافتد  نقاب صبح  که  آن گاه  تا  بر سینه اش ساخت.  یخته  آو زیوری  و  افتخاراتش   گردن 

و خورشید چهره نمایان سازد، خدای تعالی آن را پایدار فرماید!

کوتاهـی خویـش در حـّق سـتایش درخـور او  کـه بـه  کسـی  گویـم؛ سـتایش  او را سـتایش 

کِف دسـتی آب  یای ناتوانی خویش،  اعتراف دارد و با همۀ تالش و سخت کوشـی اش، از در

کـه از  کـه معبـودی جـز خـدای یگانـه و بی شـریک نیسـت  گواهـی می دهـم  برگرفتـه اسـت. و 

گواهـِی بنـدۀ خویـش بی نیـاز اسـت. و گواهی می دهم که محّمد بنده و فرسـتادۀ او اسـت که 

که  ی درود فرسـتد؛ درودی  ی آوْرد. خداوند بر  و دین خدا را آشـکار نمود و حق را از جانب و

از  کانـش  بـه دورتریـن نیا تـا دنبالـۀ آن  گـردد  نثـار  بـه فرودسـت تریْن فرزنـد و فراتریـن جـّدش 

قصی و نزار و معد برسد.

که سـّید بزرگواِر یگانۀ دانشـور، ضیاءالّدین، شـمس االسـالم، رضّی  و اّما بعد؛ از آن جا 

 الّدولـه، عـّز الّشـریعه، علـم الهـدی، رئیـس الفریقیـن، تـاج الملـک، و فخـر العلمـاء احمـد بـن 

کـه نسـبش در دیانـت  کسـانی اسـت  مسـعود ترکسـتانی _ خداونـد واالیـی اش را پایـدار گردانـد! _ از 

یشـه دارد و ادبـش بـه دانش هـای شـریعت زیـور یافتـه و پنهان و پیدایش بر درسـتی و راسـتی  ر

کـی و اسـتواری اش بـا آزمایـش  گواهـی دهـد و پا ی  قـرار یافتـه و زبـان و دسـتش بـه امانـت و

کـه  ی اسـت، شایسـته دیـده شـد  گشـته و خواسـته هایش تنهـا بـر مـدار وقـار و میانـه رو کشـف 

یـس در بـارگاه و مدرسـۀ  گـردد و از 11 ذی قعـدۀ سـال 604 قمـری بـه بعـد، تدر ی احسـان  بـه و

گردد.  ی سپرده  گذار شود و نظارت بر امور وقفی این مکان به و ی وا ابوحنیفه _ رحمه اهلل _ به و

کـه تقـوای خداونـد _ نعمت هایـش شـوکتمند و نام هایـش مقـّدس بـاد! _ را رعایـت ورزد  بـدو فرمـان دهیـم 

ک تریـن مایـۀ نزدیکـی اولیـا بـه خداونـد و بالنده تریـن خدمـت خیرخواهـان و زیباتریـن  کـه پا
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کـه تقـوا ورزد،  تن پـوش صاحبـان والیـت و برتریـن راهنمایـان بـه راه هـای نیکی هـا اسـت و هـر 

کـه خدای تعالـی فرماید:›هرآینه  شایسـتۀ ثبـات قـدم و سـزاوار پیـش افتادن از دیگران اسـت؛ 

گاه اسـت.‹ ]حجـرات/13[ گرامی تریـِن شـما نـزد خـدا، پرهیزگارتریـِن شـما اسـت. بی تردیـد خداوند دانای آ

کامل تریــن شــرایط و نیکوتریــن قواعــد عرضــه نمایــد و بــر آن  کــه درس را بــا  و دیگــر آن 

کــه در ختم هــای قــرآن مرســوم  مراقبــت ورزد و در آن، روشــن ترین راه را بپیمایــد و چنــان 

اســت، در هــر پــگاه و بامــداد، پیــش از درس بــه تــالوت قــرآن مجیــد پــردازد و در پــی آن، 

نعمت هــای خــدا را عزیــز و بــزرگ شــمارد و بــر پیامبــرش _ صلــی اهلل علیــه _ درود فرســتد؛ درودی 

کــه عطــر نســیمش در همــه ســوی بپیچــد و همــراه بــا آن، خلفــای راشــدین و امامــان هدایــت 

کــه خطبه خوانــی در برابــر جمــع  کنــد و مــادام  یافتــه _ صلــوات اهلل علیهــم اجمعیــن _ را ســتایش 

ــرای خلیفــه الّناصــر لدیــن اهلل  ــد، ب گوی ــر منبرهــا ســخن  ــد و ســخنوری ب ــزرگان خطبــه خواَن ب

وز و افتخاراتــش پراکنــده و ســتارگان بختــش خجســته و موکب هایــش  تعالــی _ همــواره فرمان هــا و لشــکریانش پیــر

ســعادتمند و ســاز و بــرگ ]نبــرد[ش آمــاده و فــراوان و عطاهایــش درخشــان بــاد! _ اعــالن دعــا نمایــد؛ خلیفــه ای 

بــزرگ  و  کدامنانــه  پا و  ک  پــا و  امامانــه  و   کــه دارای جایــگاه شــریف و مقــّدس و پیامبرانــه 

کریمانه و شوکتمندانه است. و 

کـه در برابـر تیرهـای شـبهه، سـپر باشـد و بـرای یارِی  نیـز بخشـی از اصـول دیـن را یـاد آوَرد 

یقیـن، بـدان امیـد رود و از مذهـب و مطالـب و نکته هـا و مسـائل مشـکل آن، چیـزی را پـی 

گیرنـد و خـواْص آن را نیـک آشـکار یافتـه، از آن  کـه مـردم میانـه و مبتـدی از آن بهـره  گیـرد 

کـه بـه اّتحـاد مضمـون و عبـارت  روشـنی برگیرنـد. و از مسـأله های اختالفـی، آن هـا را یـاد آوَرد 

گوهرهـای  گـردد و  فراخواَنـد و افـکار دور و جـدا افتـاده را بـه مـوارد بررسـی و رقابـت رهنمـون 

تحقیـق را در راه پژوهـش، بـه رشـته کشـد و اندیشـه های تیـز و چابـک را بـه سـوی رخنـۀ درنگ 

کارهـای خویـش، بـه خشـیت و اطاعـت خداونـد پنـاه جویـد   و تأّنـی نشـانه رود؛ و در همـۀ 

و این را در آشکار و پنهانش مالزم خود سازد.
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کـه یـاد شـد، از محصـول وقـف یـاد شـده از سـال  در برابـر ایـن خدمـت، از آغـاز زمانـی 

599 خراجـی و سـال قمـری منطبـق بـا آن، بـه بعـد، ماهانـه سـی قفیـز گنـدم و ده دینـار طالی 

طیـف ابن کّیال مقّرر 
ّ
امامـی ]= منسـوب بـه امـام الناصـر لدیـن اهلل[ _ طبـق آن چه بـرای عبدالل

یافـت نمایـد و آن را مـاه بـه مـاه بگیـرد؛ و ایـن از آغـاز زمـان یـاد شـده و از محصـول  بـود _ در

کـه در خزانه _ خدایش آباد   وقـف معّیـن در سـال خراجـِی معلـوم و پـس از آن، بـه موجـب فرمانی 

گردد. و شوکتمند گرداَند! _ مقّرر است، ثابت شود و او مستحّق آن 

کـه یـاد شـد و بـر آن قاعـده پیـش رود و نمـاز جماعـت خویـش را در  پـس بـر ایـن عـادت 

جامع قصر شریف1، در رواق اصحاب ابوحنیفه _ رحمه اهلل _ به جای آوَرد و حاصل وقف های 

کـه در وقف نامـۀ آن یـاد شـده،  کننـده  یـاد شـده را در مسـیر خـود و بـه مقتضـای شـرط وقـف 

بـدون هیـچ افزایـش و انحـراف و کاهـش، َصـرف نمایـد و بداند که در فـردای خویش، از امروز 

گور خواهد بود. ی در  کارهای انسان، نامۀ و کنند و  و دیروزش سؤال 

یـاد شـده و بالندگـی و بهـره وری  آبـادی موقوفه  هـای  کوشـش خویـش را در   و نیـز همـۀ 

ک و با کفایـت، به خدمت در آن ها  و رشـد آن بـه کار گیـرد و انسـان هایی توانمنـد و امیـن و پـا

کـه  افراط گری هایـی  بـر همـۀ حرکت هـا و سکون هاشـان نظـارت نمایـد و در بـارۀ  و  بگمـارد 

شـاید از ایشـان سـرزند، بازخواستشـان نماید تا کارها نظم گیرد و اموال از آسـیب نگاه داشـته 

شـود. و نخسـت بـه آبـادی بـارگاه و مدرسـۀ یـاد شـده پـردازد و فرش هـا و چراغدان هایـش را 

سـامان دهـد و دربانانـی بـرای خدمـت در آن جـا بگمارد و طالبان علـم را به مداومت بر درس 

دهایـش و جز آن 
ّ
و تکـرار آن و تقویـت و اسـتحکام حفظ کردنی هـا وادارد و کتابخانـه را بـا مجل

کـه شـاید از آن جـا بیـرون رفتـه،  وارسـی نمایـد و آن را بـا فهرسـتش مطابقـت دهـد تـا آن چـه را 

کـه پـس از سـامان دادن بـه آن، در نگاهـداری اش بکوشـد  کتابـدار را فرمـان دهـد   بازخواهـد و 

و در همـه وقـت آن را غبارروبـی کنـد و پارگـی کتاب هـا را مرّمت نماید و کتاب های آن را تنها 

گرو بسـتاند. به افراد امین به امانت بسـپارد و در برابر، چیزی را برای پشـتوانه 

1. اکنون مسجد جامع بازار نخ ریسان است؛ اّما در آن هنگام، بزرگ تر و ُپرگنجایش تر بوده است.
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کـه آن را پایـدار سـازد و بهـره وری اش را  و نیـز در ازای ایـن موهبـت، چنـان شـکر بگـزاَرد 

کـه آن را بـه اسـتواری انجـام دهـد و از اخـالل در انجـام  افـزون سـازد؛ و چنـان سـخت بکوشـد 

کند و در هیچ  وظیفۀ مقّرر، در امان بماَند؛ و به آن چه در این دسـتورنامه معّین شـده، عمل 

حـال، در آن درنـگ نـورزد؛ ان شـاء اهلل.

کفایت  این فرمان در هفت روز مانده از ذی قعدۀ سال 604 نگاشته شد. خداوند ما را 

کفیـل و ضامـِن ]روزی[ اسـت؛ و درود و سـالم خـدا بـر پیامبـر مـا محّمـد  کـه او بهتریـن   کنـد، 

ک و بزرگوارش باد!« ]الجامع المختصر: 236-233/9[ و خاندان پا



بی
َ

کوفی َحل 58. شّواء 

بی )زادۀ حدود 562؛ د.653(
َ

کوفی َحل 58. شّواء 

کیفر قیامت  از  گر  ا گیرد[،  ابوتراب، را دوست دارد ]و ولّی خود  که وصی پیامبر،  را  کس  آن 

ترسد، ضمانت دهم:

هنگام حشر پروردگاری آمرزشگر و موالیی شفیِع روز حساب بیند.

کــه بــه او پنــاه آوَرد، عــّزت  کــرم و دلیــری از همــگان برتــر اســت و هــر  کــه در  همــان جوانمــردی 

یابــد و آســتانش پرخیــر اســت.

در روزگار صلح، ابِر بخشــندگی اســت و در میدان نبرد، شــیر بیشه.

کشد، آذرخش را از دل ابر به تو بنمایاند. چون برای جنگ شمشیر 

ک، از میان همۀ اصحاب است. وصّی مصطفی و پدر فرزندان وی و همسر فاطمۀ پا
همو که صاحب آن نّص آشکار در غدیر خم است و آیه های فضلش در کتاب خدا تاوت گردد.1

شاعر

ابومحاسـن یوسـف بـن اسـماعیل بـن علـی بـن احمـد بـن حسـین بـن ابراهیـم، معـروف 

بـی، در حلـب والدت یافـت و همان جـا پرورش 
َ
بـه شـّواء، ملّقـب بـه شـهاب الّدین کوفـی َحل

یافـت و درگذشـت.

کـه از هـر سـو، فضیلـت بـه سـویش جریـان داشـت:  ی از شـاعران و ادیبـان تیزفهـم بـود  و

األعیـان  وفیـات  نیـز در  آن  از  بیـت  مـه سـماوی. سـه 
ّ

تألیـف عال الّشـیعه )ج2، نسـخۀ خّطـی(  فـی شـعراء  الّطلیعــة   .1
اسـت. آمـده   ]235/7[ ـکان 

ّ
ابن خل
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گرایـش ارزنـده، شـعر اعجاب انگیـز، ادب  اندیشـۀ اسـتوار، دلبسـتگی های دوست داشـتنی، 

کدام صاحب فضیلتی  گرایش و هنر،  برتر، سـروده های طالیی، و عروض اسـتوار. پس با این 

 597/2 االعیـان:  )وفیـات  ـکان 
ّ
ابن خل ی،  و دوسـت  رود؟  فـراز  ی  و شـرافت  ـۀ 

ّ
قل بـر  کـه  اسـت 

هـب 
ّ

]231/7[(، شـرح حالـش را آورده و در ایـن آثـار، یـاد نیکویـش ذکـر شـده اسـت: شـذرات الذ

یـخ حلـب الّشـهباء )397/4 ]370/4-373[(؛ تتمیـم أمـل اآلمـل  )178/5 ]310/7[(؛ إعـالم الّنبـالء بتار

الُکنـی و األلقـاب )146/1  الّسـحر فیمـن تشـّیع و شـعر ]مـج9/ج614/2[؛  تألیـف سـّید ابن شـبانه؛ نسـمة 

]153/1[(؛ الّطلیعة فی شعراء الّشیعه�

آن چه را در وفیات األعیان ]231/7[ آمده، به اختصار یاد می کنیم:

کـه مضمون هـای  ی ادیبـی فاضـل و در دانـش عـروض و شـعر، اسـتوار و شـاعری بـود  »و

ـد می گنجـد. 
ّ
کـه در چهـار مجل بدیـع را در دو یـا سـه بیـت مـی آوْرد. دیوانـی بـزرگ از شـعر دارد 

ک دار بر سـر می نهاد و به حضور در  بیان نخسـتین، جامه می پوشـید و عمامۀ چا
َ
همانند َحل

د، معروف به 
ّ
محفل شـیخ تاج الّدین ابوالقاسـم احمد بن هبة اهلل بن سـعد بن سـعید بن مقل

گرفـت و از همنشـینی اش  ابن جبرانـی نحـوی لغـوی، بسـیار پایبنـد بـود و از او ادب فـراوان فرا

بهره ُجسـت. میان من و شـهاب شـّواء دوسـتِی اسـتوار و الفت بسـیار بود و با هم در مجالس 

را  از سـروده های خویـش  بسـیاری  و  ادبـی می پرداختیـم  کـرۀ  مذا بـه  و  داشـتیم  دیدارهایـی 

ی را  برایـم  خوانـد. از اواخـر سـال 633 تـا زمـان وفاتـش بـا مـن همـدم بـود و پیـش از آن نیـز و

کـه از او یـاد شـد _ در جامـع حلـب، نـزد  کـه در جایـگاه صدرنشـینِی ابن جبرانـی _  می دیـدم 

کـه آنـان در جامـع  ی می نشسـت و نیـز بـه شـیوۀ ایشـان، در آن جـا بسـیار قـدم مـی زد؛ چنـان  و

کـه  دمشـق نیـز چنیـن کننـد. او خوش گفتـار و شـیرین بیان و باوقـار بـود و نخسـتین سـروده ای 

از خویشـتن برایـم خوانـد، چنیـن بـود:
یارا! این تپه های »لعلع« است. تو را به خدا سوگند! با من بدان سوی روی بنما!

گشت. که سکونتگاه ]یار[  ما را میان خانه های آن ریگزار فرود آور 

کنیم یا بر این مکان مهر ورزیم. کنانش این جا دیرزمانی درنگ  تا امروز نزد سا

410/5
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کار می گرفـت؛ از جملـه در ایـن  اصطالحـات صـرف و نحـو را در شـعر خویـش بسـیار بـه 

سروده اش:
گزندی با هم در دوستی و صفا بودیم. که به رغم حسودان، بی هیچ  ما پانزده تن بودیم 

که اضافه از او جدا نمی شود. گشت  من تنوین شدم و محبوبم چنان 

یخته و سوی دیگر را بسته بود، سروده است: که یک سوی زلفش را آو در بارۀ پسرکی 

کشــندۀ مــن، یــک زلفــش را رهــا ســاخت و زلــف دیگــر را بســت و همــه را از وصــف خــود  آن یــاِر 

کــرد. عاجــز 

که این یک، ماری است بر رخسارش و دیگری عقربی ایستاده. به نظرم آمد 

این همزه است، اّما نه همزۀ وصل؛ و آن یک واو است، اّما نه واو عطف.

گفته است: که رازپوشی نمی کرد،  کسی  نیز در بارۀ 

که جز به غیبت یا سخنان محال، زبان نمی گشود. مرا دوستی بود 

گویی، همان هنگام انعکاس دهد. که هر چه  ک بود  شبیه ترین مردم به پژوا

نیز او را است:
که فضا از او معّطر شده است.« کنده، چندان  گفتند: »یارت بوی خوش پرا

گونه اش عنبری است بر آتش؟« گفتم: »مگر نبینید خال باالی 

همچنین سروده است:

که مرا از آن هیچ چاره ای نیست. ای متکّبر! عشقت چنان است 

که همواره بر همین وضع است: گونه است  کنون افعالش سه  تا 

گذشته، اشتیاقم به تو در زمان حال. وعده ات آینده، صبرم 

همو را است:

کنم. گر از غیرت ورزی بر او، وی را از من بازداشتند، به یادش قناعت  ا

کرده ایــم. پــس بــوی  گــم  کــه بــوی خوشــش بــر مــا پیچیــده، اّمــا مکانــش را  همچــون مشــکی 

کنــد. کفایــت  خوشــش مــا را از آشــکار شــدنش 

411/5
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نیز در بارۀ پسرکی ختنه شده، سروده است:
گرفته بود؛ گفتم؛ اّما قلبم را اندوه فرا که دوستش دارم، بر ختنه تبریک شادمانه  او را 

ݭِ وزان بر تو بیم دارد، خود را فدایت می کند. ݫ ݭݫ ݭݫ ݫ که از هر نسیمݫ کسی  که تو را رسیده.  از دردی 

آهــو  کــه  آن  ناراحتــی شــکیب ورزی، حــال  و  ایــن درد  بــر  توانســتی  ای عذابگــرم! چگونــه 

اســت. موجــود  بی تاب تریــن 

که ابراهیم از پیش برنهاده، گر این طهارت، سّنتی نبود  ا

گرفــت  کــف  کــه موســی ]= تیــغ[ را در  کننــده[ را می کشــتم، آن گاه  ک ]= ختنــه  سرســختانه دال

کلیــم ]= مجــروح[ بــودی. و تــو 

یـد و بیش تـر مـردم  ی در تشـّیع غلـّو می ورز ی بـر همیـن اسـلوب اسـت. و بیشـینۀ شـعر و

حلـب، او را جـز بـا عنـوان محاسـن شـّواء نمی شـناختند. اّمـا عنـوان درسـتش همـان اسـت 

کتـاب عقـود  ی را در  کنیـه اش ابومحاسـن بـود. شـرح حـال و کـردم. نامـش یوسـف و  کـه یـاد 

الجمـان، تألیـف دوسـتمان کمـال بـن شـعار موصلـی، دیـده ام. او همـدم شـّواء بـود و بسـیاری 

ی بـود. گاه تریـن مـردم بـه احـوال و یافـت و از آ از سـروده هایش را از او در

او در حــدود ســال 562 زاده شــد. وی زمــان دقیــق والدتــش را نمی دانســت. در روز جمعــه 

19 محــّرم ســال 635 در حلــب درگذشــت و در حومــۀ غربــی شــهر، در گورســتان بــاب انطاکیــه، 

 بــه خــاک ســپرده شــد. در آن هنــگام، مــرا عــذری پیــش آمــد کــه نتوانســتم بــرای نمــاز بــر 

وی _ خدایش رحمت کناد! _ حضور یابم. به راستی که نیکو همدمی بود!

کـه از او یـاد شـد، طائـی و بحتـری و از آبـادی جبریـن، از  ی، ابن جبرانـی  و اّمـا اسـتاد و

کـه در دانـش ادبّیـات، به ویـژه لغـت، مهـارت داشـت و دانـش  مناطـق وابسـته بـه عـزاز، بـود 

ی در آن تبّحر داشـت. در ایوان شـرقی جامع حلب، مشـرف به  لغت، وجه غالب او بود و  و

کرسـی صدرنشـینی داشـت. در روز چهارشـنبه 22 شـّوال سـال 561 زاده شـد و  صحـن آن، 

ک سـپرده  روز دوشـنبه 7 رجب سـال 628 در حلب درگذشـت و در دامنۀ کوه جوشـن به خا

ی را رحمت نماید!« شد. خدای تعالی و
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گویـد: در معجـم البلـدان )172/3 ]186/2[( بـه نقـل از عبـداهلل بـن محّمد بن سـعید  امینـی 

کـه در سـروده ای از جوشـن یـاد نمـوده، آمـده اسـت:  بـن سـنان خفاجـی در دیوانـش، آن جـا 

کـه معـدن مـس سـرخ داشـت و ایـن مـاّده را از آن جـا  کوهـی اسـت در غـرب حلـب  »جوشـن 

ایـن  از  زنانـش،  و  بـن علـی؟ضر؟   کاروان اسـیران حسـین  از هنـگام عبـور  گوینـد  می آوردنـد. 

کـه باردار بـود، فرزندش را در آن جا سـقط  معـدن دیگـر مـس بیـرون نیامـد؛ زیرا همسـر حسـین 

گفتند و نان  کوه، نان و آب خواست، اّما ایشان او را دشنام  کارگران مشغول در آن  نمود و از 

کنـد،  کار  کـه در آن جـا  کنـون، هـر  ی بـر آنـان نفریـن نمـود و از آن روز تـا  و آبـش ندادنـد. پـس و

کـه آن را ›مشـهد الّسـقط‹ خواننـد  کـوه، بارگاهـی اسـت  سـودی نیابـد. در جهـت قبلـۀ ایـن 

کـودک سـقط شـده، محسـن بـن حسـین؟ضر؟ خوانـده  و ›مشـهد الّدّکـه‹ نیـز نامیـده شـود. آن 

شـده است.«
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ــژۀ  ــد او را وی ــه خداون ک ــده  ــازل ش ــی ن ــدح امام ــه در م ک ــی را  ــی از وح ــنو آیات ــپار و بش ــوش بس گ

هدایت فرمود!

کــه بــا نــازل ســاختنش برخــی از ویژگی هــای وی  در ســورۀ آل عمــران، ماجــرای مباهلــه آمــده 

را بــه او عطــا فرمــوده اســت.

ک  کــه خــدا او را ســتوده و پــا گواهنــد  ســوره های احــزاب، حامیــم )= شــورا(، تحریــم، و هل أتــی 

شــمرده است.

کــه احســان ورزیــد و انگشــتر خویــش را در حــال  در دســتیابی بــه مقــام نیکــش همیــن بــس 

ع صدقــه داد. رکــو

کــه بــا  کــه تنهــا وی بــه آن دســت یافــت، بــرق هدایــت و راهیابــی بــه حــق اســت  در آیــۀ نجــوا 

گشــت. کامــل  آن، معنــای نجــوا 

گرفــت و خداونــد  کــه او در جایــگاه شــرِف بریــن جــای  کــرد  خــدا او را آن قــدر بــه خــود نزدیــک 

تقــوای ویــژۀ وی را بــه او داد.

گرفت. از لطف خویش، پرتو مهر پیامبر به او را برافروخت تا وی را در دامن تربیت خویش 

کــه بــا آن ُخلــق و خــو،  راه هدایــت  پیامبــر از پســتان ُخلــق و خــوی خویــش بــه او شــیر نوشــانید 

گرفــت. را بــه او نمایاْنــد و او هــم تنهــا همــان راه راه پیــش 

بتــول پــاک را بــه همســری اش درآورد افــزون بــر ایــن، او را گفــت: »ای علــی! تــو از منــی.« و نیــز وی 

را بــرادر خویش ســاخت.
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کــه  کســی هســتی  و روز غدیــر شــرافتش بخشــید و ایــن بیــان را ویــژۀ او ســاخت: »تــو مــوالی هــر 

مــن مــوالی اویــم.«
کفایت می کرد.1 ک[ش را  گر جز ماجرای خیبر نبود، افتخارات سرشت ]پا ا

شاعر
ی نصیبینـی  ابوسـالم کمال الّدیـن محّمـد بـن طلحـة بـن محّمـد بـن حسـن قرشـی عـدو

شـافعی مفتـی رّحـال، یکـی از صدرنشـینان و سـران بـزرگ، پیشـوای فقـه شـافعی، سـرآمد در 

حدیـث و اصـول و مسـائل اختالفـی، دانشـوری برجسـته در قضـا و خطابـه، و دارای تبّحـر در 

ادب و نویسندگی بود و او را به پارسایی می شناختند.

در نیشـابور از ابوالحسـن مؤّید بن علی طوسـی و زینب شـعرّیه2 حدیث شنید و در حلب 

گفـت. حافـظ دمیاطـی3 و مجدالّدیـن بـن عدیـم4   و دمشـق و سـرزمین های بسـیار، حدیـث 

و فقیـه الحرمیـن گنجـی5 )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ ]ص231[( از وی روایت 

نموده انـد. گنجـی )همـان: ص108( گویـد: »از ایـن جملـه، حدیثـی اسـت کـه اسـتاد مـا، حّجـت 

االسالم، شافعِی دوران، ابوسالم محّمد بن طلحه، قاضی شهر حلب، برایمان روایت نمود.«

ی در مدرسـۀ امینّیـه اقامـت نمـود و از جانـب حکمرانـان به نـگارش نامه می پرداخت  و

کـم  حا )د.655(،  الّناصـر  ملـک   648 سـال  در  یافـت.  دسـت  برجسـتگی  و  سـروری  بـه  و 

کار سـر بـاز زد. الّناصـر  ی را نگاشـت؛ اّمـا او عـذر خواسـت و از ایـن  دمشـق، فرمـان وزارت و

1. مطالب الّسؤول ]ص20[ از همین شاعر؛ الّصراط المستقیم بیاضی ]297/1[؛ التهاب مثیر األحزان.

2. دختـر عبدالّرحمـان بـن حسـن جرجانـی، مـادِر  مؤّیـد )د.615( کـه فقیـه بـود و بـه حدیـث اشـتغال داشـت و از گروهـی از 
گرفـت. در نیشـابور زاده شـد و همـان جـا درگذشـت. ]بنگریـد بـه: وفیـات  دانشـوران بـزرگ، روایـت نمـود و اجـازۀ روایـت 

األعیـان: 344/2[.

3. ابومحّمـد عبدالمؤمـن بـن خلـف بـن ابی الحسـن دمیاطـی، شـیخ المحّدثیـن، کـه در اواخـر سـال 613 زاده شـد و در 
705 درگذشـت. اسـتادان روایتـش بسـیار بودنـد و از 1300 َتـن درگذشـته اند. خـود وی در شـرح حـال آنـان، کتابـی در دو 

ـد نگاشـته اسـت.
ّ
مجل

ی دمشقی حنفی )د.677(.
ّ
4. قاضی القضاة عبدالّرحمان بن عمر بن احمد بن عدیم حل

5. ابوعبداهلل محّمد بن یوسف قرشی شافعی )د.658(.
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کـه در طبقـات الّشـافعّیة الکبـری تألیـف سـبکی )26/5 ]63/8[(  ی را نپذیرفـت و او _ چنـان  عـذر و

گریخـت و اموالـش  گفـت و پنهانـی  آمـده _ دو روز در دمشـق وزیـر بـود و سـپس آن جـا را تـرک 

گشـت و جامـه ای نخـی  و جـز آن، جـدا  بنـده  و  ک  از پوشـا و  وانهـاد  بـا هـر چـه داشـت،  را 

 پوشـید و بـه جایـی ناشـناخته رفـت. بـه او نسـبت داده انـد که بـه دانش »حروف و تناسـب ها 

]= طالع بینـی[« مشـغول گشـت و مسـائل غیبـی را کشـف می نمـود. برخـی نیـز گفته انـد که او 

ی در بـارۀ منّجـم، این سـخن را تأییـد می نماید: از ایـن دانـش بازگشـت. ایـن سـرودۀ و
کن؛ کارها حکمی قاطع نماید، آن را رّد  هرگاه منّجم در 

که خدا چه سرنوشتی رقم زده است. پس از من پیروی نما و به او اعتماد مکن! زیرا نداند 

گفته است: همو در بارۀ منّجم 
گذار و تسلیم او باش! کارها را به خداوند وا گفتۀ منّجم اعتماد مکن؛ و همۀ  به 

کاری را از ستاره ای بدانی، مسلمان نیستی. گر تدبیِر  که ا و بدان 

گشت و سپس قاضی شهر حلب  کار خویش، قضاوِت نصیبین را عهده دار  در آغاز 

گشت و چون زهد پیشه نمود، به حج رفت و پس از بازگشت،  شد. آن گاه، خطیب دمشق 

کوتاه زمانی در دمشق ماند و سپس به حلب رفت و در همان جا درگذشت.

آثار او

1� العقـد الفریـد للملـک الّسـعید. ایـن اثـر را بـرای نجم الّدیـن غـازی بـن ارتـق، از حکمرانـان 

کـه در مصـر بـه چـاپ رسـیده اسـت. ماردیـن، نگاشـت 

کتابخانۀ حسین پاشا در استامبول،  2� الّدّر المنّظم فی اسم اهلل األعظم. نسخه ای از آن در 

الموّده:  )ینابیع  را شیخ سلیمان قندوزی حنفی  آن  از  و بخشی  گردد  یافت  به شمارۀ 346 

ص403-471 ]55/3[( آورده است.

3� مفتاح الفالح فی اعتقاد أهل الّصالح�

کتاب دائرة الحروف�  .4

)647)

415/5



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 5( 638

کتاب بارها به چاپ رسیده است. 5� مطالب الّسؤول فی مناقب آل الّرسول. این 

گویـد: »مطالـب الّسـؤول  ی، اربلـی، )کشـف الغّمـه فـی معرفـة األئمـه: ص17 ]53/1[(  هـم روزگار و

فـی مناقـب آل الّرسـول تألیـِف اسـتاد دانشـور کمـال الّدیـن محّمـد بن طلحه اسـت که اسـتادی 

در  ی  و حـال  درگذشـت.   654 سـال  بـه  کـه  دارم  گمـان  بـود.  نام ُبـردار  و  فاضـل  و  نـام آور 

از  گشـتنش  گزیـدن و جدا انـزوا  از وزارت شـام و  کشـیدنش  واالمنشـی و پارسـایی و دسـت 

دنیـا، آشـکار و بـه زمـان مـا نزدیـک اسـت. در روزگار انزوایـش، این کتـاب و نیز کتـاب الّدائره را 

ی بر مذهب شافعی و از برجستگان و سران آن مذهب بود.« نگاشت. و

کــه بــه ســال 703  کتابــش المجمــوع الّرائــق  ســّید هبــة الّدیــن ابومحّمــد حســن موســوی در 

کــه ایــن تألیــف از آِن او اســت. ابن صّبــاغ  کــرده  کتــاب نقــل نمــوده و تصریــح  نگاشــته، از ایــن 

ــیار  ــبت داده و از آن بس ــه وی نس ــر را ب ــن اث ــه ]ص141[ ای ــول المهّم ــز در الفص ــی )د.855( نی مالک

ــه خــّط  ــخ 896 را دارد و از نســخه ای ب کــه تاری ــر  کــرده اســت. نســخه ای خّطــی از ایــن اث نقــل 

ــه در  کتابخانــۀ مدرســۀ احمدّی گشــته و حــدود 25 جــزوه اســت، در  ــف در ســال 650 نقــل 
ّ
مؤل

گــردد. حلــب یافــت 

نیز سّید شبلنجی )نور األبصار فی مناقب آل الّنبّی المختار ]ص326[( از آن نقل کرده است.

کـه در طبقـات الّشـافعّیة الکبـری تألیـف سـبکی ]63/8[  او در سـال 582 زاده شـد؛ چنـان 

کتـاب طبقـات الّشـافعّیة الکبـری  کـه در دو  آمـده و در 17 رجـب سـال 652 درگذشـت؛ آن سـان 

یـِخ صفـدی و البدایـة و الّنهایـه تألیـف  و شـذرات الذهـب و نیـز الوافـی بالوفیـات صفـدی ]176/3[ و تار

ابن َکثیـر ]218/13[ و مـرآة الجنـان یافعـی ]128/4[ و األعـالم زرکلـی ]175/6[ و جـز آن هـا آمـده اسـت. 

ی بـه سـال 654 درگذشـت. گمـان اربلـی، و کـه بـه  البّتـه دیدیـد 

ی در بـارۀ اهـل بیـت؟مهع؟ در کتابـش مطالـب الّسـؤول ]ص91[ آمده  پـاره ای از سـروده های و

کتابش را با آن پایان داده است: که  که از جملۀ آن ها شعری است 
گر خواهی به خواسته هایت دست یابی، از قرائت آیات مناقب درنگذر؛ شتاب نکن! ا
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کامیابی های بزرگ راه یابیم. که با آن به نعمت تقوا و  مناقب خاندان مصطفی 

مناقب خاندان مصطفی که الگوی جهانیانند و هر جوینده به واسطۀ آنان خواسته اش را می جوید.

مناقبی که بی پرده رخسارش جلوه گر است و نورش از تاریکی های سخت، پرده برمی دارد.

که این تو را در برترین رتبه نزد خدا جای دهد. که در آشکار و نهان بدان ها پردازی؛  بر تو باد 

که غایب نیســت دعا نما! که این آیات را به زبان می خوانی، با قلبی حاضر  آن گاه 

ــر  ــا ب ــورد آن ه ــه در م ک ــب را  ــرده،  آن واج ک ــه  ــا توّج ــوده و بدان ه ــف نم ــا را تألی ــه آن ه ــه هرک ک

ــد. کن ــوده، ادا  ــش ب گردن

گرداند و به بلندترین موهبت ها و نعمت ها دست یابد. که دعایی حسناتش را بارور  باشد 

گیرد. کامیابی، همراه او و درکنارش از هر سو قرار  کند و  کریم خواهد، اجابتش  هرکه از خدای 

همچنین این سرودۀ او در همان اثر )ص8( است:
ــازل  ــات ن ــدان درآویــزد. افتخاراتشــان در وحــی و آی ــرای هرکــه ب ایشــان دســتگیرۀ اســتوارند ب

شــدۀ خــدا آمــده اســت؛

که قاریان در سوره های شورا و هل أتی و احزاب می شناسند. افتخاراتی 

آنان خاندان مصطفایند و مهرشــان به حکم قطعی خدا بر همگان واجب اســت.

ــی هســتند  فضیلت هــای ایشــان بســی واال اســت و طریــق متــن روایــت آن فضیلت هــا، راویان

کــه بــا بســتن بــار ســفر در راه دانــش ]حدیــث[ بــه جایگاهــی بلنــد دســت یافتنــد.

که در این باره  ک اشـاره نموده  ی در این سـروده، به شـماری از فضیلت های عترت پا و

کریـم در سـوره های شـورا و هل أتـی و احـزاب، نـازل شـده اسـت. در سـورۀ شـورا،  آیاتـی از قـرآن 

ایـن سـخن خـدای تعالـی آمـده اسـت: »بگـو: بـر ایـن ]رسـالت[ هیـچ مـزدی از شـما نمی خواهـم، مگـر 

کنـد، بـرای او در آن نیکـی بیفزاییـم.« ]شـورا/23[  کسـب  کـس نیکـی  دوسـتی در بـارۀ خویشـاوندانم؛ و هـر 

گرامـی در شـأن عتـرت  کتـاب )306/2-310؛ و 171/3( آن چـه را در بـاب نـزول ایـن آیـۀ  در همیـن 

ک _ صلـوات اهلل علیهـم _ آمـده، یـاد کردیم. پـا

گشـته اسـت: »به  که در بارۀ ایشـان نازل  و اّما در سـورۀ هل أتی این سـخن خداوند آمده 

گیـر اسـت، می ترسـند. و طعـام را بـا دوسـتی آن، بـه بینـوا و یتیـم  کـه بـدِی آن  فرا نـذر وفـا می کننـد و از روزی 

416/5
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و اسـیر می خوراننـد.« ]دهـر/7 و 8[ در همیـن کتـاب )107/3-111( بـه گسـتردگی در ایـن بـاب سـخن 

گشته است. که این آیه در بارۀ ایشان _ صلوات اهلل علیهم _ نازل  گفتیم 

و اّما در سـورۀ احزاب، این سـخن خدای تعالی آمده اسـت: »از مؤمنان مردانی اند که آن چه 

سـپردند  جـان  ایشـان  از  برخـی  پـس  آورنـد؛  جـای  بـه  به راسـتی  بودنـد،  بسـته  پیمـان  آن  بـر  خـدای  بـا   را 

و برخـی از آنـان در انتظارنـد و ]پیمانشـان را[ هیـچ دگرگـون نسـاخته اند.« ]احـزاب/23[ و نیـز ایـن سـخن: 

کنـد.«  ک  کامـل پـا کـه خداونـد می خواهـد از شـما، خانـدان پیامبـر، پلیـدی را ببـرد و شـما را  »جـز ایـن نیسـت 

امیرالمؤمنیـن  علـی  شـأن  در  نخسـت  آیـۀ  کـه  گذشـت   )51/2( کتـاب  همیـن  در   ]احـزاب/33[ 

و عمویش حمزه و پسـرعمویش عبیده نازل گشـته اسـت. نیز همۀ اّمت اسـالمی همداسـتانند 

کـش و دو پسـری آن دو کـه امامنـد و نیز مـادر آن  کـه آیـۀ تطهیـر در حـّق پیامبـِر واپسـین و وصـّی پا

دو، صّدیقـۀ کبـرٰی، نـازل شـده اسـت. حافظان و پیشـوایان حدیث در ایـن زمینه حدیث های 

دهـای ایـن 
ّ
صحیـِح متواتـر را در کتاب هـای صحیـح و مسـند آورده انـد کـه شـاید در دیگـر مجل

گاه نماییم؛ و توفیقم جز از خدای نباشد! اثر، خوانندگان را از آن ها آ

ک چنین است: از سروده های او در بارۀ عترت پا
که صاحبان هدایت و عمل صالحند؛ ای پروردگار من! به حّق پنج تن آل عبا 

کشتی نجاتند و دوستارشان، در سودای خویش، سودی سرشار بَرد؛ که  همانان 

گیرند؛ گردند، ایشان در جایگاهی راستین و پسندیده جای  که چون مردمان رسوا  آنان 

که از زبانۀ آتش سوزان در امان مانم. گناهانم را بیامرز؛ باشد  مرا رسوا مساز و 

گناه سنگینم درگذری. که از  من با مهرورزیدنم به ایشان امید دارم 

که از پیشامدهای شوم نجاتشان می بخشد. ایشان برای دوستارانشان سپری هستند 

گناهکاری تبهکار. به ایشان توّسل جستم، با امید به برآمدن آرزوی 

گیرد و به راه روشن هدایت یابد. شاید از توفیق الهی بهره 

گوید: همو در بارۀ قاتالن اماِم نوادۀ پیامبر؟ع؟ 
کنندۀ شما است. ها ای ستمگران! موقف سؤال پیش روی تان و پیامبْر بازخواست 
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آن مکان، جایگاه داوری است و طرف دعواتان محّمد و فاطمۀ زهرای داغدار خواهد بود.

علی نیز در این دعوا، تأییدگر ســخن ایشــان اســت و اّدعا و ســخنش حق خواهد بود.

گریزی ندارید. که از پاسخ دادن  به آنان چه جواب خواهید داد، حال آن 

که مرتکب شدید، بسی سنگین است. گناه  کشتن فرزندانشان اینان را آزردید و این  با 

کــه طــرف دعــوای شــما اســت، بــرای شــفاعت امیــد نتــوان  کســی جــز همــان  در آن روز بــه 

ح ایــن ســخن بــه درازا می کشــد. بســت. شــر

خ جایگاهش خواهد بود. هرکه در حْشر پیامبر طرف دعوایش باشد، آتش دوز

کــه بدیشــان احســان  در تصمیم تــان بــرای پاســداری از حقــوق آن هــا، بــر شــما واجــب بــود 

کنیــد و خیــر برســانید.

آنان خاندان و بستگان پیامبر هستند و راه هدایتشان قطعًا به نجات می انجامد.

مناقب ایشان میان مردم می درخشد و آن مناقب، چهره هایی آشکار و درخشان دارند.

ک است؛ که در شمار آید و اصول و فروعش پا که بزرگ تر از آن است  همان افتخاراتی 

که طلوعشان را افولی نباشد. افتخاراتی برگرفته از جسم و سرشت پیامبر 
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که شب را بر روز می پیچد. ستایش از آِن خدای نگاهباِن بر همه چیره، آن 

همان پدیدآور ابر و باران، افزون بر همۀ نعمت های سرشار.

که سرور ما است. آن گاه، سام ویژۀ خداوند بر احمد، پدر بتول، و برادرش 

کشــتی های  کــه  ایشــان  خانــدان  و  دشــمنانند  جــان  َشــرنگ  کــه  پســرش  دو  و  فاطمــه  و 

هدایتنــد. و  رســتگاری 

ای پرســنده از من در بارۀ کســی که امامت و ریاســت بعد از رســول خدا از آِن اوست،

کــه عهــده دار امــر  کســانی  کــه پیامبــر پــس از خــود بــر جــای خویــش نشــاند و  کســی  و آن 

هســتند. قیامــت  تــا  امــت  فرمانروایــی 

درد دلم را بشــنو؛ دلی شــکافته شــده که نزدیک اســت از درد و اندوه گسسته گردد،

گسست. که وحدت مسلمانان را از هم  به سبب رخداد بزرگ پس از پیامبر 

پس از پیامبر مرسل، خافت بی واسطه از آِن عموزاده اش علی بود.

این به موجب بیان روشن خدای یگانۀ واال است و حکم او بر دوست و دشمن جاری است.

کنــارش نهــاد و نــه  کــه نــه می تــوان  ایــن ماجــرا میــان مــردم چنــدان آشــکار و زبانــزد اســت 

داشــت. پوشــیده اش 

چگونه نور از صبحگاهان پوشیده شود؟ اّما احمقاِن درمانده می لغزند.

گوید: در همین چکامه 
خ داد و مادرش چون در آن خانه پای نهاد، قصد زایمان نداشت. والدتش در خانۀ خدا ر

خ است. خدایش او را تأیید نمود و هرکه با او دشمنی ورزد، وعده گاهش دوز
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که به خدا و قرآن ایمان داشت. پدرش هم سرپرست رسول خدا بود 

کســی را نشــانم  کنــون در میــان پــدران دیگــران،  ایــن بــاور دانشــمندان و محّققــان اســت. ا
ــه چنیــن باشــد! ک دهیــد 

کــرد،  نیــز مــادرش، پــرورش دهنــدۀ بــرادرش محّمــد بــود و چــون پیامبــْر هدایــت خلــق را آغــاز 
دعــوت وی را پذیرفــت.

گشت. که محّمد او را مادر خود خواند و غسل و دفنش را با تکریم عهده دار  چه بسیار 

گور وی خوابید تا بزرگش دارد. پیراهن خود را برای بزرگداشتش بر این مادر پوشاند و خود، در 

فرشتگان نیز به پا ایستادند تا نماز بر وی را به پایان برند.

کند. کفایت  گشت و همین  علی به فرمان پروردگار جهانیان، برادر مصطفی 

که چنین شرافتی داشته باشد! کسی را نام ببر  گرامی هستند.  آن دو از یک نور 

کسا است. همسرش سرور زنان و پنجمیِن اصحاب 

خــدای واال در آســمان، صّدیقــه را بــه همســرِی صّدیــق درآورد. آیــا دیگــران چنیــن افتخــار 
واالیــی دارنــد؟

خداوند، خود، ولّی و عاقد ]صّدیقه[ بود و جبرئیل از جانب علی نیابت یافت.

گو! گواهان این ازدواج، حامان عرش واال بودند. آیا دیگران را چنین شرفی هست؛ برایم وا

فاطمه زنی بهشتی بود در پیکر آدمی که دنیا را ترک گفت؛ و خداوند او را از سیبی بهشتی آفرید.

کرامــت نســل حضــرت امیــر افــزود؛ آیــا بــه  ک نــژادی حضــرت زهــرا؟اهع؟ بــا پــدری علــی؟ع؟ بــر  پا

گرفتــن علــی اســت. گرفتــن آنهــا ]= عثمــان[، به ســان بــه دامــادی  دامــادی 

کــه فرزنــدان  ــان ]بهشــت[ هســتند و درســت آن اســت  دو پســر علــی از فاطمــه، ســروران جوان
رســول خدایند.

از سینۀ سّنت و قرآن شیر نوشیدند. آیا دیگران چنین بوده اند؟

کــه فرمــود: »حســن و حســین دو امامنــد، خــواه قیــام  آن دو بــه تصریــح احمــد، امامنــد؛ آن گاه 
کننــد و چــه بنشــینند.«

خداوند اهل هدایت ]خلق[ را تنها در نسل آن دو قرار داد، یعنی امامان حق تا روز قیامت.

که برادرانش، فرشتگان نیکوکارند. نیز برادرش جعفر طّیار است 

عمویش حمزه است، آن رزمندۀ دلیر و صبور و شمشیر برنده در دین اسام.

که چنین بهره ای داشته باشد؟ کیست  پروردگار ما نام وی را از نام خویش برگرفت. 
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که خداوند برگزید تا حکم خدا را ندا دهد. او است، نه دشمنانش، 

از جانب پروردگار آسمان، براءت را اعان نمود و خدا او را برای رساندن و قرائت این پیام برگزید.

کند! دشمنانش را پشت سر او انداز! آینۀ اسام بود. پس خدایت هدایت 

خدای صاحب عرش، خود، آشکارا علی را برگزید و جّنیان و انسیان را به خافت راه نداد.

ــه  ــد و ب ــار نهادن کن گزینــش را  ــان ایــن  کار جــای هیــچ شــبهه ای باشــد، آن ــه در ایــن  ک ــی آن  ب
ــد. ــرار دادن ــی در شــورا[ ق ــار عل گزینــۀ دیگــر را ]کن جــای آن، پنــج 

ع، به مردی صدقه داد. که در حال رکو ای شنونده! او همان ولّی است 

گــواه ایــن ســخن، هــر کــس اســت کــه قــرآن بخوانــد. حــال ایــن قــوم بــر چــه شــخصی اجمــاع ورزیدند 
و دلیل محکمشــان چیست؟

او صاحب حّق حّل و عقد و امر و نهی بر همۀ آفریدگان است.

این حّق، برگرفته از فرمان خدای بزرگ شکوهمند و حکمش در بارۀ خویشاوندان پیامبر است.

که مردم را به اطاعت از خدا و رسول شفاعتگر فرمان می دهد، و نیز آن آیه 

و نیز اولی االمر از این مردم. پس خافت از آِن او است و هرکه فرمانش بَرد، رستگار است.

گری! کرد؛ و چه نیکو فدا مصطفی انذارگر است و علی راهنما. علی جان خود را فدای او 

در آن شِب هجوم دشمنان، زیر سایۀ شمشیرهای تیز،

گردد. دشمنان به سویش سنگ می افکندند تا شاید نشانش بر آنان آشکار 

که مرْگ آتش افروخته بود. و او جامۀ صبر بر تن پوشید، در حالی 

چون چهرۀ صبح برآمد و او همانند شیری شرزه به سوی دشمنان شتافت،

کار همسران پیامبر و امانت های او پردازد. گریختند و علی رفت تا به  همه زردچهره 

کــه  کســانی هســتند  کــه خــدای رحمــان ایــن آیــه را نــازل فرمــود: »از مؤمنــان  ایــن جــا بــود 
کــی ]برخاســته از اطاعــت خــدا[ را  کــه علــی رضایــت و پا گاه  جــان خــود را می فروشــند«، آن 

نمــود. جســت وجو 

کــه خداونــد آن هــا را بــه جــّن  گونــه نشــانه ها شــبهۀ امامــت او را نمی زدایــد، در حالــی  آیــا ایــن 
و انــس نشــان داده اســت؟

گفته است: در همان 
مگر پیامبر برگزیده به صراحت به او نفرمود: »تویی سوار قهرمان عرب«؟

کنــی،  کــه خــدا بــا او ]از پیامبــر و مســلمانان[ زدود. اّمــا هرچــه زندگــی  چــه بســیار اندوه هــا 
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ایــن مخالفــان[ خواهــی دیــد. انــکار  شــگفتی ها ]همچــون 

کرده اند. که از او با عنوان دروازۀ دانش و حکمت و صواب یاد  بشنو روایاتی را 

که چرا موالیم ابوتراب را این همه دوست دارم. کرد  دیگر مرا نکوهش نخواهی 

و نیز پیامبر فرمود: داناترینتان در قضاوت علی اســت و نیز از پیامبر رســیده، دانشــمندترین تان 

علی اســت.

کســی جــز  گنجینــۀ دانــش و شایســته  ]ی خافــت[ اســت.« چگونــه  نیــز دربــارۀ او فرمــود: »علــی 
وصــّی می توانــد چنیــن باشــد؟

ک و روشن، فراتر از همۀ مردان نبود؟ آیا حّجتش تابنا

دانش ایشان در برابر دانش او همچون آب دهان بود. این قطره آب در برابر دریا به چه ارزد؟

ای صاحبان فضیلت! او به تورات و انجیل و زبور،

کامل داشت. گاهی  و قرآن نازل شده، در سخن مورد تصدیق و پذیرش آن، آ

کــه پیامبــر در بــارۀ او فرمــوده باشــد: »حــق بــا او اســت و او نیــز بــا حــّق  کــدام یــک از اینــان اســت 
تشــریع شــده از ســوی خــدا اســت«؟

گسترده! گرد آورده اند؟ مرحبا به این دانش  آیا همۀ اینان به قدر دانش او 

کسی به چیره دستی او در خطابه یا نثر یا شعر می شناسی؟ آیا 

کــه وعظــش برخاســته از  کســی  ــا  ــا پاســخ دهنــدۀ ســؤاالت ی ــا آغازگــر بیــان مســائل علمــی ی و ی
خشــیت و انابــه بــه ســوی خــدا اســت؟

که قرآن در بارۀ چه نازل شده؛ گوید: »خدا به من آموخت  که  او است 

و معنای آیاتش به تفصیل و روشنی چیست _ چه خوش راهی است این راه! _ ؛

و مجمل و مفّصل و محکِم آیات نازل شده،

کدام است.« و متشابه آن ها و روش تأویلشان و نیز ناسخ و منسوخشان 

کاری خیانت نورزد. که از درونش اطمینان خاطر داریم و در هیچ  او است 

کجا! کجا است تا به  اّما به درون دیگران در هیچ حال اعتماد نداریم. ببین تفاوت ره از 

گوید: نیز در همان 

ــد  کردن ــذر  ــه ن ک ــتاد، آن گاه  ــرش فرس ــأن او و همس ــی را در ش ــورۀ هل أت ــکوهمند، س ــدای ش  خ

گردن نهادند. و به آن 
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کردند. به  به از این وفا و پایداری! پس دیگران را اطعام نمودند و به نذر خود وفا 

گشته است؛ گونۀ مطلق، نازل  و هم در بارۀ او آیۀ انفاق در شب و روز، به 

که برای خدای آفریننده، در نهان و آشکار و به نّیت دستاورد جاودان قیامت، انفاق می نمود.

و نیز آیۀ عبادت فروتنانه در سجود و نماز شبانه و پرستش معبود،

خ و به امید عطای پروردگار ستوده اش. کیفر و دوز برای دوری از 

که پس از نجوا صدقه داد و سپس دِر صدقه دادن برای نجوا، بسته شد. او بود 

کدامشــان در حــق تــوان  کردنــد. پــس بــه  اّمــا آنــان پــس از مخالفــت بــا آیــۀ نجــوا، اظهــار توبــه 
کــرد؟ اعتمــاد 

کــه از اهــل ایمــان ســخن گفتــه  آیــۀ »حســبنا اهلل« نیــز در بــارۀ او اســت و هــم آیــۀ ایمــان ]= آیاتــی 
اســت[ و تنزیــه ]= تطهیر[.

ــارۀ او  ــش در ب ــدام نکوه ک ــس،  ــن پ ــت. از ای ــرده اس ک ــاد  ــق ی ــه فس ــوده را ب ــِد آل ــرآن، ولی ــا ق  اّم
]= ولید[ راه دارد؟

ــازل  آیــۀ وقــوف بــرای ســؤال ]در روز قیامــت[، بــه حــق در شــأن مرتضــی، پــدر شــیربچگان، ن
شــده اســت.

او اســت همــان لســان صــدق ]یادکــرِد نیــک[ و ســرور خانــدان پیامبــر؛ و چــه بســیار آیــات دیگــر 
کام خــدای شــکوهمند در شــأن او اســت. از 

پیش از این ها آیۀ ایذاء بی هیچ شک و تردید در شأن او است.

گرامی شمرده شده است. در هیچ آیه ای نکوهش نگشته، بلکه آشکارا 

پیشتر نیز آیۀ سقایت حاجیان و ایمان و هدایت،

که فضل او نهایت ندارد. در بارۀ او است. چه آیۀ ارجمندی! راستی 

و اّما آیۀ ُاُذن نیز در بارۀ آن سرور امین است.

این سخنی است از صادقی که هرگز ناراست نگوید؛ و حکم خدای ستودۀ احسان بخش است.

چه بسیار و بسیار آیات نازل شده به تفصیل در بارۀ او از جانب خدای!

گواهنــد. پــس بایــد هرکــه او را برتــر و پیشــگام می دانــد،  ایــن آیــات بــرای همــگان بــه فضــل او 
خــود را بــاال بینــد.

کریم قرآن، از همین قبیل است آیۀ موّدت رحمان و دیگر آیات 

که در سخن احمد از پروردگار نعمت بخشش رسیده است. گونه  که در بارۀ او است؛ آن 
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که لباس اطاعت بر تن داشتند، کسا است، همانان  که در بارۀ اهل  و نیز آیۀ تطهیر 

و از بای قیامت در امان ماندند. چه خوش توشه ای است مهر ایشان!

کــه بهتریــن مردمنــد و بــه باالتریــن مقــام  گشــته  امــر بــه درود فرســتادن در بــارۀ ایشــان نــازل 
دســت یافته انــد.

گستردۀ آنان پربرکت باد! گواه اهل جهانند. دانش  کشتی های رستگاری اند و 

کــه ایــن آیــه در بــارۀ آنــان اســت: »ایشــان اهــل ذکرنــد. از آن هــا بپرســید!« آیــا  گفتــه شــده  نیــز 
این را درمی یابی؟

ک، نیکو مردمی اهل مقامات و افتخاراتند. این خاندان پا

کافران برای مجادله آمدند. که  دعای مباهله هم در شأن آن ها است، آن گاه 

گریختند. کافران شتابان  کسانی برای دعاِی رو در رو و یاری خواهی از خدا! اّما  گرامی  چه 

این است علی، جاِن پیامبر؛ و دو پسرش فرزندان رسول مدنی هستند.

که همچون ستاره ای در شکوه ایشان تابان است! زهازه این شرف شگفت انگیز را 

در همان قصیده سروده است:
 مصطفـــی در بـــارۀ او فرمـــود: »تـــو ولـــّی پـــس از مـــن هســـتی.« نیـــز از همیـــن قبیـــل فرمـــود: »تـــو وزیـــر 

و وصّی منی.«

کـــدام یـــک از اینـــان چنیـــن  کـــه بـــه او فرمـــود: »تـــو بـــرادر منـــی.« بـــه  چـــه بســـیار و چـــه بســـیار 

فرمـــود؟ ســـخنانی 

کــه مولــی  کــه پیامبــر او را مولــی خوانــد. درســت ایــن اســت  آیــا حدیــث روز غدیــر را شــنیده ای 

بــه معنــای اولــی اســت.

گریزی از آن نیست؟ که مخالفان را هیچ  مگر پیامبر در بارۀ او سخنی نگفت 

که پیامبر او را برای خود همچون هارون برای موسی خواند؟ نیز حدیث منزلت را شنیده ای 

ک او را همپایۀ هارون در قیاس با موسی شمرد. بدین سان، پیامبر پا

که آن نیز برایش ثابت باشد. گر نبّوت را استثنا نمی کرد، احتمال می رفت  که ا از آن جا 

از این روی، نبّوت را استثنا فرمود و علِی جوانمرد، دارای همۀ دیگر امتیازات مصطفی گشت.

گوید: که  تا آن جا 

که وصّی پیامبر، امام بهترین اّمت ها است. قرآن حکم نموده 
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کند، ستم روا داشته و بدکاری انجام داده و به جرم دست زده است. که مخالفت  هر 

گفت: »مرا دالیلی است از اخبار متواتر و رایج در همه جا، کسی 

که مردان نیِک دیگری پیشوای اّمت هستند. بعد از این اخبار، شما را چه سخنی است؟«

گر در این اخبار، حدیث منزلت و غدیر جای دارد، گفتم: »ا

کــه امامــت  گــر چنیــن نیســت، آن  اخبــار را فروگــذار؛  بــه روشــنی و تفصیــل در بــارۀ علــی اســت. و ا

از آِن علــی اســت.

خبر واحد یا سخن دروغگویان عنادپیشه را،

همچون احادیث مربوط به امام بزرگوار در روز غدیر در حضور همگان، به شمار نیاور!

گرفت، که میان همگان تواتر یافت و خبر راســتش همه جا رواج  این خبری اســت 

که علی، امام حق است.« گشوده  و میان مردم به این حقیقت زبان 

گرانبهـا  بـس  کـه  برگرفتیـم  امامـت  در بـارۀ  بـاهلل  المنصـور  شـاعرمان  ارجـوزۀ  از  را   ایـن 

و شامل 708 بیت است.

شاعر
بـن  بـاهلل امـام حسـن بـن محّمـد بـن احمـد بـن یحیـی بـن یحیـی  ابومحّمـد المنصـور 

یدیـان در سـرزمین یمـن و یگانه مـردی  یحیـی الهـادی الـی الحـّق یمنـی، یکـی از پیشـوایان ز

کـه در دانـش حدیـث و فنـون آن، عرصه هـای دور را پیمـود   از برجسـتگان بـزرگ آن دیـار بـود 

ی جـدل و بحـث، بهـره ای بسـزا  گام هـای بلنـد برداشـت و از نیـرو  و در ادب و ُسـرایش شـعر، 

و در حّجـت آوری و مناظـره، دسـتی توانـا داشـت. کتـاب پربـار و ارزنـده اش بـا نـام انوارالیقین _ 

کـه از آن یـاد شـد _ بـر این هـا داللـت نمایـد  اثـری اسـت در شـرح ارجـوزۀ معـروف او در امامـت 

که برهانی اسـت  ی؛ چنان  که خود، نشـانه ای اسـت اسـتوار از فضل بسـیار و دانش سرشـار و

روشـن بـر تبّحـر فراوانـش در ادب و سـرآمدی اش در فّن سـرایش شـعر.

او در روزگار امام مهدی احمد بن حسین، از دانشوران بزرگ به شمار می رفت و در بارۀ 

ی مدیحه هایی سرود. از جملۀ اشعارش در بارۀ او، سروده ای است در شادباش گویی به  و
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گفته اند: المستعصم  که برخی  کم یمن _ یا چنان  که ملک یوسف بن عمر، حا ی، آن گاه  و

عّباسی ابواحمد عبداهلل )د.656( _ توطئه چید تا دو مرد بر او یورش آوردند و یکی از آن دو، 

کشته شدند: ی ضربه ای زد؛ اّما تن به سالمت رهاند و آن دو دستگیر و  بر و
گــرد  کــه تــو  کردنــد، اّمــا خــدا نگذاشــت بــه خواســت خویــش برســند. چگونــه جمعــی  قصــد تــو 

کنــده شــود؟ آوری، پرا

کــه بــر تــو  گرفتــار آن شــده بــودی؛ اّمــا خداونــد از جایــی  کــه  کارهایــت  گسســتگی در  چــه بســیار 
نهــان بــود، آنــان را مانــع شــد.

کــه از ســوی خــدا و بــا ضمانــت او بــر تــو جــاری می شــود.  این هــا نعمت هــا و الطافــی اســت 
کــه تــو بشــکنی، ترمیــم نکنــاد! خداونــد اســتخوانی را 

ــت  ــینه ای اس ــو را س ــه ت ک ــی  ــد، در حال ــته ش ــش بس ــرون آمدن ــاد و راه بی ــا افت ــه تنگن ــمن ب دش
گسترده. گشاده و 

کارهــا را بــه خــدا می ســپاری  کنــی و خــواه دفــاع،   در هــر چــه می کنــی، خــواه پیش دســتی 
و تسلیم قدرت اویی.

نیز از سروده های او است:
کــه از قصــر و صاحبانــش  ــه نجــات دســت یافتنــد  گروهــی ب کهــف، تنهــا آن  در غــار اصحــاب 

گریختنــد.

کشتی خدا و نشستگان بر آن، نجات یافتند. در طوفان نوح هم فقط 

که از زمرۀ سوار شدگان بیرون رفت؟ آیا در میان غرق شدگان، پسر نوح نبود 

که دستاویزی به آن یافتند، پدید آمد؟ کسانی  آیا سامت جان، جز برای 

که از باب آمرزش درون شدند، غفران خدا را دریافتند؟ یا جز آنان 

گیرید! که از عترت حق و یارانشان با سرکشی فاصله  به پناه خداتان خوانم از این 

ی بیعـت  ایـن پیشـوا بـه سـال 596 زاده شـد و پـس از قتـل امـام احمـد بـن حسـین، بـا و

ی از دیگـران بـه امامـت خویـش، در سـال 657 بـود. او در مـاه محـّرم سـال  نمودنـد. دعـوت و

ی در نسـمة الّسـحر فیمـن  670 در شـهر رغافـه، از شـهرهای صعـده، وفـات یافـت. شـرح حـال و

گـردد. تشـّیع و شـعر ]مـج7/ج194/1[ یافـت 
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کــه چشــم ها بــر دل هــا وارد  کــه دردی  خ می دهــد  کــم ر چشــمان بــر قلب هــا حکــم می راننــد و 

می کنند، درمان شود.

که نیزۀ تیز نکند! کند  کاری  گوشۀ چشمی سست و فروهشته،  که با  چه بسیار نگاه 

که میان پلک هایش جادو نهفته است! پس بپرهیز از فریب آن چشمان؛ 

که آرزوها از دست رفته اند و روزگار ]در دشمنی با من[ چشم می گرداند و به آن می رسد، حاال 

گردم؟ کامیاب  گذشته بازگردم و باز  گلستاِن از دست رفته هست تا به  آیا مرا راهی به آن 

گرفته و مهرش در جان و دل پایدار بود. که با دوری من انس  کســی را  کنم  و دیدار 

کــه اندامــش در ماحــت، متناســب و هماهنــگ بــود و وصفــش هرچــه بلنــد باشــد،  آهووشــی 

کوتــاه اســت.

که او برتر از آن دو است. و چون فرق او را با ماه و آفتاب تابان بازگویند، معلوم شود 

که او ]سروی[ راست قامت است. گمان می کردی  گر جنبیدن پهلوانش در ُسرینش نبود،  ا

کــه لطیــف و ظریــف اســت، زیرپوشــش بــر انــدام او خشــن اســت؛ اّمــا آن جامــه بــا زیبایــِی  بــس 

گلــدوزی می شــود. اندامــش 

که یار به وعده هایش وفا می کرد؟ کند  کیست تا آن روزگار برکت خیز وصال را دوباره زنده 

و زندگانی سرسبز و چشمگیر و چهرۀ لّذت ها نمایان بود؟

گویی با دیبا و ابریشم فرش شده است. که  گیاهانش چنان جلوه می کرد  گلزار در جامۀ 

که تند سیر و پرفشار بود. آب در خلیج همچون سایه به نظر می رسید، بس 

گلزار بود. گنجی ]از زر و سیم[ بر فراز سر  گران همانند  شکوفه در نگاه تماشا
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کنده، مروارید؛ و شکوفه های درخشانش زر ناب بود. گل بابونه، نقره؛ شبنم پرا

کــژ و مــژ می شــد و بــه دیگــری می پرداخــت و پیــام مــی داد و ایمــا   شــاخه عشــق می ورزیــد و 

و اشاره می کرد.

ع دیگر را تمام می نمود. کبوتر مصر گویا قمری مصرعی از هر بیت برمی خواند و 

گویی با هر نغمۀ خویش، نای نی برمی آورد. که از چوب آبنوسش سازند،  خ آب  چر

کار فیروز ]= ابولؤلؤ قاتل عمر[ استقبال می کند! گویا آب، کف زنان می خندد و با خوش رویی از 

گوارا باد، ای داماِد محّمِد پیامبر! کان از آن در نشــاطند، تو را  که پا روزی ]= غدیر[ 

کــس جــز تــو شایســتگی اش  تــو در خافــت بــر دیگــران مقــّدم بــودی و در میــان جهانیــان هیــچ 

بــه چشــم نیایــد.

که پیش از قیامت صدای آن شنیده می شود. غدیر بر آن منکران، آتشی فروریخت 

کنند، بر خودشان عیب روا خواهد بود: »تو موالی همگانی.« گر این سخن احمد را عیب  ا

خ نترسد؛ که آتش جهنم از دوست تو در می گذرد و به غیر دوستار تو می رسد. دوستار تو از دوز

کــه  کــه مهــرت او را تعویــذ و حــرزی می شــود  گیــرد، در حالــی  کــه آتــش او را فرا آیــا فکــر می کنــی 

از عــذاب بــازش مــی دارد؟

تــو فــردای قیامــت تقســیم گر بهشــت و دوزخــی. دشــمنت در آتــش می گــدازد و دوســتت در 

کام می گیــرد. بهشــت 

گردد و ابیات آن به صورت  کهن یافت  این قصیدۀ بلند در چند مجموعۀ شـعر خّطی 

کتاب های ادبی دیده می شـود. کنده در  پرا

شاعر

یحیـی بـن عبدالعظیـم بـن یحیـی بـن محّمـد بـن علـی جمال الّدیـن ابوحسـین جـّزار 

کـه فرهنگ نامه هـای پیشـین از یادکـرد او  مصـری، از شـاعران فرامـوش شـدۀ شـیعی اسـت 

یافتـه به  کـه شـعرش در کتاب هـای ادبـی و فرهنگ نامه هـا، زیور ی تافتـه ، گریختنـد؛ بـا آن  رو

گرچه شـرح حال نـگاران از ثبت  اسـتواری و کمـال فصاحـت، فـراوان یـاد گشـته اسـت. پس ا

یخ، برای خود  ی شـرح حالی دامن گسـتر و جـاودان در تار یده انـد، خـود و یـخ او غفلـت ورز تار
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ی  گـردد، گریـزی از اعتراف به برجسـتگی و نبوغ و گاه  صـورت داده و بـرای هرکـه بـه شـعرش آ

یه و استخدام نمی گذارد. گشتن به سرآمدی اش در دو صنعت تور و تسلیم 

بــا  ی و ســّراج وّراق و حّمامــی  گویــد: »و ابن حّجــه )خزانــة األدب و غایــة األرب ]48/2[( 

کــه موضوعــی را بــه ســرایش می نهادنــد   یکدیگــر هــم روزگار بودنــد و فــراوان پیــش می آمــد 

ــه ســّراج  ــه ب ک ــه یاری شــان می آمــد؛ چنــدان  ــه ب ی و صنعت هــا و لقب هاشــان در ســرودِن تور

گر لقــب و حرفــه ات نبــود، نیــِم شــعرت از میــان می رفــت.‹« گفتــه می شــد:›ا وّراق 

آن چه در این مآخذ از یاِد نیک او سـخن رفته، فروتر از مقام او اسـت: خزانة األدب و غایة 

تألیـف  الّنهایـه  و  البدایـة  ]277/4[(؛   319/2( کتبـی  الوفیـات  فـوات  ]56/2[؛  ابن حجـه  تألیـف  األرب 

هـب )364/5 ]636/7[(؛ نسـمة الّسـحر فیمـن تشـیع و شـعر 
ّ

ابن َکثیـر )293/13 ]342/13[(؛ شـذرات الذ

از  ی،  سـماو مـا،  شـیخ  ی.  سـماو عالمـه  تألیـف  الّشـیعه  شـعراء  فـی  الّطلیعـة  و  ]مـج9/ج596/2[؛ 

کـه افـزون بـر 1250 بیـت شـعر دارد. او دیوانی داشـته که در  گـرد آورده  ی دیوانـی  سـروده های و

از  یادکـرد  در  ارجـوزه ای  نیـز  نموده انـد.  وصـف  شـهرت  بـه  را  آن  پیشـین،  فرهنگ نامه هـای 

ِف نسـمة الّسـحر فیمن تشـیع و شـعر آن را در زمرۀ 
ّ
کـه مؤل حکمرانـان و خلفـا و کارگـزاران مصـر دارد 

کتابخانه هـای یمـن یافـت  گویـا ایـن اثـر در  کـرده و سـودمندش خوانـده اسـت.  ی یـاد  آثـار و

ِف نسمة الّسحر فیمن تشیع و شعر بدان دسترسی داشته است.
ّ
که مؤل گردد 

کـه در تمام المتون شـرح  ی، شـعری اسـت در سـوگ امـام نـوادۀ پیامبـر؟ع؟  از سـروده های و

یـدون تألیـف صفـدی )ص156 ]ص207[( و جز آن آمده اسـت: رسـالة ابـن ز

کاش بازنمی گشت! عاشورا باز می آید و مصیبت حسین را به یادم می آورد. 

که ]واژۀ[ صبر هیچگاه بر خاطرم نگذرد. که چون به یادش افتم، تنها راهم این است  روزی 

کشیده شود، از درد رها نشود! که در این روز میل سرمه به آن  کاش چشمی 

ــا دســت  ــرای شــادی از شــهادت حســین در ایــن روز خضــاب می بنــدد، ب کــه ب کاش دســتی را 

کنــم! خــودم از مــچ قطــع 

که در غم و اندوه باشد. کشته شد؛ و ابوحسین ]جّزار[ سزاوار است  ها حسین در این روز 
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گوید: که در حرم نبوی افتاد،  نیز در بارۀ آتشی 
گرفتن حرم پیامبر در مدینه، به سخن هر نادان التفات مکنید! در بارۀ آتش 

که از عاقان پوشیده نیست. که در افتادن این آتش، سّری است  شگفتا 

که در ساحت او از بنیادهای بنی امّیه چیزی باقی نماَند. سّرش این بود 

یـح  مسـجد شـریف نبـوی در شـب جمعـه اّول مـاه رمضـان سـال 654 پـس از نمـاز تراو

کـه از دسـت فـّراْش ابوبکـر مراغـی، فتیلـه ای بـر زمیـن افتـاد و آتـش  گرفـت؛ بدیـن سـان  آتـش 

بـه همـۀ سـقف های مسـجد سـرایت نمـود و برخـی از سـتون ها افتـاد و ُسـرب ها آب شـد. این 

گرامـی پیامبـر نیـز آتـش گرفـت   حادثـه پیـش از خوابیـدن مـردم رخ داد و در آن، سـقف حجـرۀ 

و بخشـی از آن در حجره افتاد. شـاعران در بارۀ این رخداد سـروده هایی دارند و شـاید ابن تولو 

مغربی این شـعر خویش را در پاسـخ به همین سـرودۀ یاد شـده از شـاعر ما گفته باشـد:
کــه هــر نادانــی در نکوهــش ]صحابــه[ شــما را بــه  بــه رافضیــان مدینــه بگــو: »شــما را چــه شــده 

دنبــال خویــش می کشــد؟

حرم شریف آتش نگرفت، مگر به سبب بدگویی شما از صحابه در آن.«

میان شاعر ما و سّراج وّراق، بذله گویی هایی جریان داشته است. روزی سّراج به چشم درد 

دچار گشت؛ جّزار به او یک سیب و یک گالبی هدیه نمود و همراه آن، چنین نوشت:
که سرورمان را بر ما حقوقی است. کرده هایت را جبران می کنم؛  پاره ای از 

کــه دوســت جبــران لطــف  چنــد رخســار و پســتان و چشــم برایــت فرســتادم. و شــگفت نیســت 

کنــد. دوســت 

کــه از تــو ســراغ داشــتم، هرگــز از اطمینــان و  گــر برخــی مانــع شــدند از رفتارهــا و محبت هایــی  ا

اعتماد من به مهرت دگرگون نگشته است.

گشت و مروارید آن اشک، عقیق. بنفشۀ آن چشم، شقایق 

کــه ]بــا دور شــدنت از مجلــس انــس[  کــه از دوری تــو شــکوه می کنــد، وقتــی  چــه بســیار عاشــق 

راه لــّذت را بــر او بســتی!

کردی! که دیرگاهی است بازاری برای شادمانی برپا  که عاشقان از دستت دهند؛  مباد 
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ی در مـورد حرفـۀ ]قّصابـی[ اش  ابن حّجـه ]خزانـة األدب و غایـة األرب: 56/2[ ایـن سـرودۀ و

کرده است: یه را یاد  که در قالب تور
که از اقوام و بستگان من پرسد، بگو: ها به آن 

ع و اصلشان بزرگوار و اصیل است. که فر »در بارۀ قومی پرسیدی 

بنی کلب )= سگ زادگان( به آنان امید دارند و بنی ِعْجل )= گوساله زادگان( از ایشان بیم می ورزند.«

همانند آن، این سرودۀ او است:
گــر خواهــی صدقــم را  گوســفندان شــیوۀ ایشــان اســت. ا کــه ریختــن خــون  گروهــم  مــن از آن 

ــان بپــرس! ــارۀ آن دریابــی، در ب

اطرافشان از اشراِق خون، روشن است و همۀ اّیامشان اّیام تشریق!

و نیز:
گوشت را نمی شناسم. قّصاب شدم؛ اّما در خانه بوی 

کنم. کتفا  گوشت، به بویش ا از فقر و نداری، ناچارم به جای طعم 

کرد. جهالتم به آن، از نداری است؛ پس از زمرۀ آنان شدم که خدا با وجود علم، گمراهشان 

و همچنین این سخن پرنکته اش:
کــرد و نیــز می توانــم آداب ]مــدح  کــه آبرویــم را حفــظ   چگونــه پیشــۀ قّصابــی را شــکر نگــزارم؛ 

کنار بگذارم؟ و تمّلق[ را 

در این پیشه، سگان به من چشم امید دارند؛ اّما با شاعری، من باید به سگان امید می بستم!

و هم این سروده:
که تنگدست بازگشت. کسی به عطاخواهی از ایشان نرفت، مگر آن  که  آنان جماعتی هستند 

گاوند. تا مرا بینند، پا به فرار نهند. من قّصابم و آنان از 

ی نوشت: یه برای و شیخ نصیرالّدین حّمامی سروده ای در حرفۀ خود در قالب تور
کــه  کســانی  کــه بایــد بــا  گشــتم  کــه مــازم حّمــام شــدم، در آن جــا ]همچــون[ رفیقــی  از هنگامــی 

کنم. با من مدارا نمی کنند؛ مدارا 

گرم و سرد امور را می شناسم و آب را از مجاری آن برمی دارم.
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ابوحسین جّزار به او پاسخ داد:
گرچه بهره ها مختلف است. کردن، به رزق و روزی انسان یاری می رساند؛  خوب تأّمل 

کجا باید خورد1. که شانۀ حیوان را از  که قّصاب شود، می داند  بندۀ خدا از هنگامی 

گوید: یه  نیز در تور
ــو رســاندم. ایــن  گــوش ت گردنــم افکنــدی و مــن سپاســم را بــه  ــو از لطــف خویــش طوقــی در  ت

هــردو تبــاه نخواهــد شــد.

گوش می سپارند. که به او  هرگاه شعرم تو را به وجد آوَرد، من همان ]کبوتر[ طوقی هستم 

کـه از راه یافتـن بـه  کـه بـرای یکـی از سـران نوشـت  از سـخنان لطیـف او، شـعری اسـت 

ی منـع شـده بـود: سـرای و
گمنامی ام آموخته ام. سرورم! بیرون رفتن در طبیعت من نیست؛ اّما آن را از 

بر درت آمدم تا شاید توانگرم سازی؛ لکن به هنگام درآمدن، با ضرب و زور بیرون شدم.

ی در بارۀ ازدواج پدر خویش است: از لودگی اش، این سرودۀ و
کرده که نه عقل دارد و نه فهم. پــدرم در پیــری بــا پیرزنی ازدواج 

گر در تاریکی چهره اش پدیدار شود، جّن جرأت نگریستن به او را ندارد. ا

را  پیرامونــش  پنبــه ای  چــون  موهایــش  کــه  پوســیده  اســت  اســتخوانی  بســترش  در  گویــا 

اســت. گرفتــه  فرا

گفتم: »اصًا ]سّنی =[ دندانی در دهان ندارد.« کسی از من در بارۀ سّنش پرسید؛ 

در بارۀ خانۀ خود سروده است:
خ نزول نمودم؛ گشتم و به دوز کن  در خانۀ خراب خود سا

کــه بــرای مــردم  کــه مــردم می پیماینــد؛ راهــی  کــه ماننــد راهــی اســت از راه هایــی  خانــه ای 

گشاده است. گسترده و 

که در این خانه باشم یا بر روی جاده. تفاوتی ندارد 

کند. )ن.( که می داند چگونه رفتار  1. ضرب المثلی است بدین معنا: او انسانی است دقیق 
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گوش می سپارد. گوشی شنوا، بدان  وزش های آرام نسیم با آن نجوا می گویند و او بدون 

ع درآمده اش، به سجده افتند! که در آن نماز بخوانم و دیوارهای به رکو بیم دارم 

که او نیز سورۀ واقعه را بخواند! وقتی سورۀ زلزال را می خوانم، می ترسم 

ری دچار شده و بر خود 
َ
گ در بارۀ یکی از ادیبان مصر که بس کهنسال گشته و به بیمارِی 

کان )وفیات األعیان: 67/1 ]198/1[( آورده است:
ّ
گوگرد مالیده بود، شعری دارد که ابن خل

گفتارش عیب گویی نیست، ندایت دهم: که در  ای ادیب بزرگ! از جانب دوستاری 

گوگرد مالیده ای؟« خ و[ آتشی. چرا بر خود  »تو پیرمردی نزدیک به ]دوز

گفته است: نیز 
که با من انصاف ورزد؟ کیست  گرفتند،  که بسیار پیرامون مرا  از این جماعت 

کنون بیرون رفتن از این دایرۀ دوستی را سخت می بینم. کردم و ا با آنان دوستی 

کردنش بسی دشوار است. کاغذ می کشند، اّما محو  که به سادگی بر  همچون خّطی 

کنی؛ اّما نشانه هایش باقی می ماند. کش  هرگاه خواهی، توانی پا

و هم در تغّزل سروده است:
کنی. تو با این میان باریکی و نرمی در حرکات، عاشقانت را آسان تلف 

با این زیبایی، قلب ها را به هوا بردی و در اندوه و حسرت فروانداختی.

گــر آن لکه هــا او را زشــت  گــردد، ا کــه شــبیه تــو  مــاه شــِب تاریــک، خــود را بــه زحمــت انداخــت 

نمی کــرد.

کرده است. که اشکم را جاری  عذار ]گلگون تو[ عذر من است در عشقت و هموست 

کــه شــوق مــن بــه تــو را ســرزنش می کردنــد و چــون تــو را دیدنــد،  چــه بســیار نکوهشــگران 

اعتراف ورزیدند.

گفتم: »به این خودپسندی خشنودم.« گفتند: »در او خودپسندی زاید است.« و من 

کنون تو جایگزین همۀ آن ها هستی. کردم، ا گر عمرم در عشق دیگران تباه شد و زیان  ا

گذشــته ات ]کــه عاشــق دیگــران  کــرده ام. و بــه مــن بگــو: »خــدا از  کــه مــن توبــه  دســتم را بگیــر 

بــودی[ درگــذرد!«
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که ما از آن بمکیم؟ در لب و دهانت آب حیات است. چه زیانت رسد 

خ را در صدف ندیده بودم. گوهری از یاقوت سر پیشتر 

ســوز خــود را پنهــان مــی دارم تــا وقتــی ببینمــت؛ و آن عشــق و ســوز از حالــم دانســته شــود، نــه 

از دیگــر راه هــای شــناخت.

که با چشم اشکبار و قلب مضطربم، عشق من به تو پوشیده ماَند! هیهات 

گوید: نیز 
کــه امیــد دارد  کــرد و[ نــگاه داشــت؛ تشــنه ای  گونــه و لــب و دهانــش را از تشــنه ای پرســوز ]دریــغ 

کســی او را بــه آبــگاه برســاند.

د  ــّرِ ــو مب ــل، نح کام ــور  ــه ط ــن ب ــا م ــرد ت ک ــش را  ــدن آب دهان ــوای مکی ــم ه ــه قلب ک ــیار  ــه بس چ

کنــم. کننــده(1 را دریافــت  )= خنــک 

از غزل های شگفت او این است:
کــه بــه زیبایــی او نگریســتم؛ و ایــن بــه ســبب نادانــی و  مــرا دردی نیســت جــز آســیب چشــمی 

کم تجربگــی مــن در شــناخت آســیب چشــم ها اســت.

گفتنــد. درد او از چشــم محبــوب  گفتنــد: »او در عشــق، از چشــم و نگاهــی رنــج می بــَرد.« راســت 

و نــگاه خودش اســت.

همچنین سروده ای در سوگ االغ خود دارد:
کساد شده است. همیشه سفرها با توفیق همراه نیستند. خر مرده است و بازار شعر 

گویا عّطار ]دوره گرد[ هستم. کنون خورجین بر دوش خودم است و میان خانه ها می چرخم،  ا

که از فراقش چشمانم اشک فراوان می بارد؟ گذشت  چه بر من 

گیرد. که غیرتش اجازه نمی داد باد از او پیشی  گویا  سرسختی اش را از یاد نمی برم؛ 

که در بیابان، جّنی پرنده است؛ و هر جّنی نیز همچو او به پرواز درنیاید. گمان می بردی 

چون به حوض درآید، لگام گسیخته نمی رود.

او را می بینی که مراقب پای خود است که نلغزد تا از ترّشح لغزشش حاضران آلوده نشوند.

د، لقـب نحـوی مشـهوری اسـت کـه شـاعر در ایـن جا، بـه ضرورت شـعری، آن را ُمَبّرِد )خنک کننده( و با کسـرۀ راء،  1. ُمَبـّرَ
کار برده اسـت. )ن.( به 
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ج دهد؛ همانند النگویی که به آسانی در دستت پیچ و تاب می خورد. در تنگنا نرمی و انحنا به خر

در شلوغی با سرش اشاره می کند تا ناظران راه را برایش بگشایند.

که با آن همه ذکاوت به او خر می گفتند. هیچ عیبی در او ندیدم، مگر این 

کــی،  کــه در الشــۀ او از هــر خورا گرفتــه، پرهیــز می کردنــد، در حالــی  ســگان از ]مــردۀ[ او حریــم 

گزیــده ای بــرای آن هــا وجــود داشــت.

کرده انــد و بــه مــردۀ  کــه بــا صاحــب ایــن االغ داشــتند، رعایــت  آن ســگان، عهــد و قــراری را 

خــرش نزدیــک نشــدند.

گفته است: در مرگ االغ دوست خویش هم 
که با او رفت. گفتم: »رفت؛ و رفت آن چه  االغ آن ادیب ُمرد و به آن ها 

کسی مثل ادیب را به جا بگذارد، در حقیقت نمرده است!« هرکه با عّزت بمیرد و 

گوید: و هم 
که این پیشه خوشبوتر از ُمشک ادب است. که پیشه ام قّصابی است؛  مرا عیب مگو 

مــن پیشــتر بــر ســگان، عطــا و دهــش می کــردم و از وقتــی ادیــب شــده ام، بایــد از ســگان امیــد 

عطــا بــَرم.

ی  کمـال الّدیـن عمـر بـن احمـد بـن عدیـم1 چـون بـه مصـر می آمـد، ابوحسـین جـّزار بـا و

ید و چنین سرود: ی حسادت ورز مالزمت داشت. یکی از هم روزگارانش بر و
کرد. ابن عدّیم! از هر فضیلتی تهی شدی و بخت به تو پشت 

کسی با همنشینی جّزار ]= قّصاب[ لّذت یابد. که  ندیده و نشنیده ام 

یــدون: ص181 ]ص241[( ایــن ســخن هــارون الّرشــید  صفــدی )تمــام المتــون شــرح رســالۀ ابــن ز

گویــد:  گــردد.« ســپس  کــه چــون او را بفریبنــد، فریــب را پذیــرا  را آورده اســت: »کریــم آن اســت 

ی نــزد ابن یعمــور  کــه بــرای ابوحســین جــّزار رخ داده اســت. و »در ایــن جــا، ماجرایــی را یــادآورم 

ی هدایایــی داد و او را  ــه رفــت و چنــدی نــزدش اقامــت نمــود. ســپس ابن یعمــور بــه و
ّ
در محل

گفـت و فقـه آموخـت و فتـوا داد  بـی حنفـی )ز.586؛ د.660(؛ حدیـث شـنید و حدیـث 
َ
کبیـر َحل  1. ابوالقاسـم وزیـر رئیـس 

و درس گفت و تألیفاتی نگاشت.
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ک ابن یعمــور  کــه از قضــا، در همــان هنــگام، وکیــِل امــال ی بــرای بــدرود آمــده بــود  بازگردانــد. و

آورده ای؟‹  گفت:›چــه  خویــش  وکیــل  بــه  ابن یعمــور  داشــت.  حضــور  جــا  آن  در  نیــز 

گفت:›فــالن مقــدار  گفــت:›آن  را بــه خزانــه دار بســپار!‹ ســپس  گفت:›فــالن مقــدار درهــم.‹ 

گفت:›فــالن تعــداد هــم بــرۀ نرینــه.‹  َبــر!‹ آن گاه،  ــه 
ّ
گفــت:›آن را بــه انبــار غل ــه.‹ 

ّ
هــم غل

گفت:›ســرور  گفــت:›آن  را بــه جــّزار )= قّصــاب( بســپار!‹ جــّزار برخاســت و زمیــن بوســه داد و 

 مــا! چــه فــراوان عطــا می کنــی!‹ ابن یعمــور لبخنــد زد و ایــن فریــب را بــه خویــش پذیرفــت 

گفت:›آن را هم برگیر!‹« و 

یـــدون: ص35 ]ص49[( ایـــن ســـروده را از جـــّزار   صفـــدی )تمـــام المتـــون شـــرح رســـالۀ ابن ز

آورده است:

که درد و اندوه به سراغم آید، توان رهایی از آن را ندارم. به حّق تو سوگند! آن گاه 

که از مأمن ]و خانه ام[ بیرون آمدم. که مرا ربودند، از آن پس  چه بسیار چشمان آهوان 

کرده است: در همان )ص46 ]ص64[( این شعر را از او یاد 

که رحم ندارد، بسیار شکوه می برم؛ و توانگران به فقیران رحم نیاورند. کسی  نزد 

ســیاه بختان  هســتم.  راضــی  و  کر  شــا زندگــی ام  از  مــردم  نــزد  همــواره  شــماتت گران  بیــم  از 

شــکرگزارند. چنیــن  همیشــه 

ی یاد نموده است: نیز در همان )ص212 ]ص285[( این سروده را از و

که ایستادم و شعری خواندم برتر از مروارید غلتان چیده شده. از یاد نبرم 

هر بیتی از آن، بر خلف احمر، استاد حسن بن هانی ]= ابونواس[، طعنه می زند.

کــه ]ابوتّمــام[ طائــی و حّتــی مســلم ]بــن ولیــد[ صریــع الغوانــی در زیبایــی اش  شــعری ســرودم 

حیران بمانند.

کــه زیــاد ]= نابغــۀ ذبیــان[ در خدمــت نعمــان ]بــن َمنــَذر[ بــه ایــن نکویــی  مدحــی پدیــد آوردم 

مــدح نســاخته بــود.

که از انوشیروان واالتر بود. میان ایوان پیش روی پادشاهی ایستادم 
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همچنین در آن )ص220 ]ص297[( این شعر را از او آورده است:
ــه دوخــت  ک ــر از آن اســت  ــه شــأنش واالت ک ــر تنــت از شــعر خویــش جامــه ای فاخــر پوشــاندم   ب

و دوز و وصله ای پذیرد.

گشت. با نشانی از جالت، زیبایی یافت و همچون نقش و نگاران باغ 

کرده است: ی یاد  و هم در آن )ص226 ]ص306[( از این شعر و
که از خیرش نصیبی ندارم. کسی را بر دل می کشم  هر روز و شب بار اندوه 

گاُزر ]= لباس شــو[، چهــرۀ خــود را زیــر آفتــاِب داغ ســیاه می کنــد تــا جامــۀ  کــه  همــان ســان 

کند. دیگری را سپید 

ی به سـال 601 زاده شـد و  گویـد: »و ابن حّجـه )خزانـة األدب و غایـة األرب: ص338 ]108/2[( 

در 672 در مصـر درگذشـت.« ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه ]342/13[( بدان افزوده که در دوازدهم 

ـد و وفاتش یـاد کرده اند؛ جز 
ّ
یـخ را بـرای تول فـان نیـز همیـن دو تار

ّ
شـّوال وفـات یافـت. دیگـر مؤل

یـده و او را وفـات یافتـۀ 679  هـب ]637/7[1 از ایـن سـخن عـدول ورز
ّ

ـِف شـذرات الذ
ّ
کـه مؤل آن 

ی در ماه شـّوال، در 76 سـالگی یا در حدود همین سـن درگذشـت  گفته اسـت: »و شـمرده و 

ک سـپرده شـد.« و خداوند دانا اسـت! و در قرافـه بـه خـا

1. ابن کثیر  در البدایة و الّنهایه نیز در بارۀ این تاریخ، با وی سازگاری نموده است. )غ.(
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62 . قاضی نظام الّدین )د.678(

ای خاندان یاسین؛ ای ستارگان حق و نشانه های هدایت میان ما! چه نیکوسیرت هستید!

خداوند جز با محّبت شما، اعمال بنده ای را نمی پذیرد و دینش را قبول نمی کند.

کرده باشم، با شما امید نجات می برم. گون  گونا گناهان  روز قیامت، هرچند 

کفۀ اعمالم را در روز حشر سنگین می کنم. گناه را سبک و  آری؛ با مهرتان بار 

هرکه مهرتان را به دل ندارد، از ســوز آتش و عذاب قبر، او را تخفیف و تســکینی نیســت.

گر او نبود، هستی رقم نمی خورد. ک برای جّد شما آفریده شد و ا افا

کیست همانند علی در والیتش؟ دشمنان او جز دیوانگان نیستند.

کــه بتوانــد آن را محــو  کیســت  کــه روایــت شــده، نــام او بــر عــرش نگاشــته شــده اســت.  چنــان 

کنــد یــا چیــزی جــز آن بنــگارد؟

کیســت حّجت خدا و رشــتۀ اســتوار و بهترین بشــر که مهرش در روز حشر بی نیازمان کند؟

کــه در راه نمایانــدن جــال خداونــد، بــه ســتیز و جــدال پرداخــت و بــه حقیقــت، برهــان  کیســت 

کــرد؟ قاطــع اقامــه 

کسی همانند او جفر و جامعه را داند و دارد و سّر غیب برای او نگاشته شود؟ چه 

گونــه بــرادری اش را پیامبــر  کســی بــرای پیامبــر همچــون هــارون بــود بــرای موســی؛ و ایــن  چــه 

کــرد؟ بــرای مــردم تبییــن 

کنــد: »بارخدایــا!  کفایــت  گروهــی بــه روایــات چنــگ زننــد، ایــن ســخن رســول خدا مــا را  هــرگاه 

دوســتارش را دوســتار بــاش!«
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کــه از دشــمنان او بودنــد، بــرد  کــه همــۀ نیرومندانــی را  روز غدیــر چنــان ســیل بــه راه افتــاد 

و غرق نمود.

گل خوشــبوی بــاغ بهشــتند. هــر چــه خواهــی ]از مــدح و ســتایش[ در بــارۀ  شــیربچگانش دو 

گل هایــی از آن برآمده انــد. کــه چنیــن  کیزگــی زمینــی بگــو  پا

پی نامۀ شعر

ایـن قصیـده بـه 42 بیـت می رسـد و قاضی مرعشـی )مجالـس المؤمنیـن: ص226 ]543/1[( 

آن را یادکرده اسـت.

ی در این قصیده آورده است: و
گر او نبود، هستی رقم نمی خورد. ک برای جّد شما آفریده شد و ا افا

 615/2 الصحیحیــن:  علــی  )المســتدرک  کــم  حا چــه  آن  بــه  دارد  اشــاره  بیــت،  ایــن  بــا  و 

کــه خداونــد بــه عیســی؟ع؟ وحــی فرمــود: »ای  ]672/2[( از ابن عّبــاس آورده و صحیــح شــمرده 

ی زنــده ماننــد، فرمــان ده  کــه تــا روزگار و عیســی! بــه محّمــد ایمــان آور و بــه آن کســان از اّمتــت 

گــر محّمــد نبــود، بهشــت و  گــر محّمــد نبــود، آدم را نمی آفریــدم؛ ا کــه ا کــه بــه او ایمــان آورنــد؛ 

گذاشــت. آن گاه،  دوزخ را نمی آفریــدم؛ و هرآینــه عــرش را بــر آب آفریــدم، پــس بنــای ناآرامــی 

ی نوشتم:›ال اله اال اهلل؛ محمد رسول اهلل.‹ پس آرام یافت.‹« بر و

این را سبکی )شفاء الّسقام فی زیارة خیر األنام: ص121 ]ص162[( یاد کرده و صّحتش را پذیرفته 

گفته است: »آن را ابوشیخ )طبقات  دّنّیه: 44/1( آن را آورده و 
ّ
است. نیز ُزرقانی )شرح المواهب الل

کم صحیحش دانسته و سبکی ]شفاء الّسقام فی زیارة  االصفهانّیین ]108/3[( با ذکر سند آورده و حا

خیر األنام: ص162[ و بلقینی در فتاوایش به درستِی آن اقرار نموده اند.«

کـم ]المسـتدرک علـی الصحیحیـن: 672/2[ حدیثـی آورده و آن را صحیـح  پـس از آن، حا

کـه در آن نیـز گونـه ای داللـت بـر آن چـه مورد نظر ما اسـت، وجـود دارد. به موجب این  دانسـته 

گنـاه گشـت، گفت:›پـروردگارم! از تـو  حدیـث، رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »چـون آدم مرتکـب آن 
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بـه حـّق محّمـد درخواسـت می کنم که مـرا بیامرزی.‹ خداوند فرمـود:›ای آدم! چگونه محمد 

گفت:›پـروردگارم! ایـن از آن رو اسـت  کـه مـن هنـوز او را نیافریـده ام؟‹  را شـناختی، حـال آن 

کـه چـون مـرا بـا دسـت خویـش آفریـدی و از روح خـود در مـن دمیدی، سـر برداشـتم و دیدم که 

کـه تـو  بـر پایه هـای عـرش نوشـته شـده اسـت:“ال الـه اال اهلل؛ محمـد رسـول اهلل.” پـس دانسـتم 

کـه دوست داشـتنی تریِن آفریـدگان نـزد  کنـار نـام خویـش قـرار نمی دهـی، مگـر آن  نـام کسـی را 

گفتـی؛ همانـا او دوست داشـتنی تریِن آفریـدگان  تـو باشـد.‹ خداونـد فرمـود:›ای آدم! راسـت 

گر محّمد نبود، تو را نمی آفریدم.‹« یدم؛ و ا که تو را آمرز نزد من است. مرا به حّق او بخوان؛ 

گفتـه اسـت:  کـه ذهبـی در بـارۀ آن  کتابـی اسـت  بیهقـی در دالئـل الّنبـّوه ]489/5[ _ و آن، 

»بـر تـو بـاد بـه ایـن کتـاب؛ که سراسـر هدایت و نور اسـت.« _ و طبرانـی )المعجم الّصغیـر ]82/2-

یـارة خیـر األنـام: ص120(  83[( ایـن حدیـث را بـا ذکـر سـند آورده انـد و سـبکی )شـفاء الّسـقام فـی ز

کرده انـد: سـمهودی )وفـاء الوفـا  کسـان آن را روایـت  صّحتـش را تأییـد نمـوده اسـت. نیـز ایـن 

ُزرقانـی  ]594/4[(؛  دّنّیـه 
ّ
الل )المواهـب  َقْسـَطالنی  ]1371/4[(؛  ص419  المصطفـٰی؟ص؟ :  دار  بأخبـار 

دّنّیـه: 44/1(؛ و عّزامـی )فرقـان القـرآن: ص117(�
ّ
)شـرح المواهـب الل

که ابن تیمّیه  که آن هیاهو و غوغا  یم  گاه سـاز این مختصر را نگاشـتیم تا خوانندگان را آ

ی همچـون قصیمـی بـه راه انداخته انـد، باطـل اسـت؛ و بـه فضیلـت پیامبـر  و هم مسـلکان و

ک؟ص؟ بصیـرت یابند. پا

شاعر

برجسـتگان  از  اصفهانـی،  مظهـر  بـن  اسـحاق  ابن قاضی القضـاة  محّمـد  نظام الّدیـن 

مذهـب امامّیـه و یکـی از یگانگانشـان در فنـون و فضیلت هـا، و قاضی القضـاة همـۀ مناطـق 

بـه صاحـب دیـوان  یـار و همنشـین خواجـه شـمس الّدین محّمـد جوینـی، ملّقـب  و  عـراق 

از جملـه: ی مدیحه هایـی سـروده،  بـود و در بـارۀ و )د.683( 
مردم همانند شعرند و بیت الغزل این شعر، صاحب دیوان،

که به واالیی خویش افتخار می کند و روشنی مسند و ایوان از او است. شمس الممالک است 
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ی در سـوگ فرزنـِد همـو، خواجـه بهاء الّدیـن محّمـد، قصیـده ای با 58 بیت سـروده که  و

قاضـی )مجالـس المؤمنیـن: ص438 ]483/2[( از آن یاد کرده و سـرآغازش چنین اسـت:
تاریکی را چه شده که چهرۀ افق را پوشانده است؟ کوه ها را چه شده که امروز آرام و قرار ندارند؟

کرده و مصیبت ها روی آورده اند؟ چرا بخت به مردم پشت 

گشت. گروه مردمان پریشان  گریست و زمین ناله زد و ستارگان تیره شدند و جان  آسمان 

کــه از نامــش ]= بهاء الّدیــن[ برمی آمــد،  کــه بــه هســتی ام ســوگند! چنــان  امــروز روزی اســت 

بزرگــی و خردمنــدی، مردمــک چشــم خویــش را از دســت داد.

کرد. سرور مردمان و یار ما، بهاء الّدین، رفت و روزگار خوش ما را تیره 

یـده و نیز دیوان  ص ورز
ّ
او در غدیرسـرودۀ یادشـده اش، بـه مـدح خواجـه بهاء الّدیـن تخل

رباعّیاتش را به نام برادِر صاحب دیوان، عالء الّدین خواجه عطاء الملک جوینی )د.681(، 

مکتوب نموده اسـت. همچنین در سـتایش سـلطان المحّققین خواجه نصیرالّدین طوسـی 

)د.672( سروده ای دارد.

غـة العربّیـه )13/3 
ّ
یـخ آداب الل ی در مجالـس المؤمنیـن )ص226 ]543/1[( و تار شـرح حـال و

گویـد: »او بـه سـال 678 درگذشـت و دیوانـی بـا  ـِف اثـر اخیـر 
ّ
]مـج415/14[( آمـده اسـت. مؤل

یـاض الجّنـه،  ـِف ر
ّ
کـه در مـوزۀ انگلسـتان نگاهـداری می شـود.« مؤل نـام دیـوان المنشـئات دارد 

گفتـه اسـت: »او را رسـالۀ قوسـّیه اسـت  در روضـۀ چهـارم، او را در شـمار دانشـوران یـاد نمـوده و 

کـه یکـی از برجسـتگان نیشـابور بـر آن شـرحی نگاشـته و در شـرح خویـش، او را چنیـن سـتوده 

گـون از اّمت هـا، پدیدآورنـدۀ  گونا اسـت:›قاضی تریِن قاضیـان جهـان، فتـوا دهنـدۀ فرقه هـای 

و شـگفتی ها ... .‹« نوپدیدهـا 

که در کشکول شیخ ما، بهائی )109/1 ]297/1[( آمده، چنین است: از دوبیتی های او 
شما تیرگی های قلبم را چراغید. عشق شما را در دل انباشته ام.

کند، نه آب. با غیر شـما به درمان دردم برخاسـتم؛  که تشـنگان را سـیراب  این یاد شـما اسـت 
دردم بیفزود.

٭٭٭
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گــذار! بــا فضیلــِت تقــوا  تــو را بــه ِجــّدی بــودن ســفارش می کنــم. ســخره گران را بــه حــال خــود 

بــر فخــرورزان فخــر بفــروش!

کسی را خدا نخوان! برای زدودن باها، جز به پروردگار امید مبند. همراه با اهلل 

٭٭٭
کند. کفایت  کجا و وصل معشوقم؟ برای درمان دردم، یاد او  من 

کشتگان او باشم. که در زمرۀ  کافی است  گر از حسرت جان بازم، مرا  ا

٭٭٭
کشیدم و بوسه ای خواستم و پذیرفت. از راه رسید و من دامن پرنازش را از شوق 

کافر نشــو!« از آن بیشــتر خواســتم؛ گفت: »پس از این بدعت ]= بوســه دادن به من[، 

٭٭٭
گفتند: »از او دست بکش؛ که راست نمی گوید. چه نادان است آن که به وعدۀ او اعتماد کند!«

گرچه مقّدمات وعدۀ پیشین ناراست باشد. نه؛ نه؛ نتیجۀ عشق راست است، 

کرده است: نیز قاضی )مجالس المؤمنین ]545/1[( این سروده را از او یاد 
کــه حــق روشــن اســت، در پــی  ــّی را نمی پذیــرم. در حالــی  جــز ســیره و روش نیــک پیامبــر و ول

باطــل نمــی روم.

ای زادۀ حرب! مرا در شــّر، پهلوانی خواهی یافت؛ اّما من از شــیعیان موالیم علی هســتم.

عالمه نراقی )الخزائن: ص115( این شعر را از او آورده است:
کنم؛ تا چند؟ که رفتی، بیماری و درد بر من عارض شد. تا چند در عشق تو صبوری  از آن گاه 

ای »بدر«! به وصالم بازگرد و رحم آور! ای ماه! آیا وقتش نشده، وقتش نشده، آیا نشده؟
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63 . شمس  الّدین محفوظ )د.690(

ل گشت و نسیم جریان یافت و قمری نغمه سرداد. شراب صبحگاهی خوش افتاد و صهبا زال

که مانندش را دســت جامه دوزان صنعا نیز ندوزد. بهار بر تن زمین جامۀ نگارین پوشــاند 

کنون باغی است انبوه یا دیبایی سبز. زمین پس از آن برهنگی، ا

کــه عشــق، او را از راه  ــد: یکــی نوحــه ســر دهــد و دیگــری  گونه گــون دارن ــدگان نغمه هــای  پرن

بیــرون بــرده، آواز طرب انگیــز می خوانــد.

گاه از باران تند، یکسره فرومی بارد. گاه در جوی می رود و  گاه پلکانی می ریزد و  آب، 

کنش عطرمالی می کند. نســیم به بوســتان می وزد و جامه اش را با وزش رایحه پرا

گین  کشتی نجاتند و شاعران با سرایش آن مدح ها عطرآ که  همچون مدیحۀ خاندان محّمد 

می شوند.

ع پیشۀ سجده آیین و سروران نجیب. ک رکو همان خاندان خجستۀ پا

کــه در هیاهوهــای فکــری، اندیشــه وری زیــرک   کــه از ایشــان علــِی ابطحــی هاشــمی اســت 

و فصیح بود.

گشت و برادر پیامبِر بشارت بخش نورگستر صاحب خبر بود. که در غدیر، امیر  همان 

ک گوهر بودند و فرزندانش نیز. پدرانش همه پا

گشوده است؟ که قرآن به مدح و ثنای او زبان  آیا وصف گران مدح او را توانند، حال آن 

گشت؛ که نورش همه جا را پرتو بخشید؛ و از این روی، نامش زهرا  همسری داشت 

گشته است. و امامانی از فرزندان او؛ و وی مایۀ سیادت پسینیان و شرافت پیشینیان 

ک اســت که کریمان به نسبتش افتخار کنند. آغازشــان با حســن پا

که شهیدان به واسطۀ او به مقامات بلند رسیدند. ک، حسین  سپس موالی پا
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گریان. گریان بر پدر، زین العابدین بزرگوار و نجیب و امین و سجده پیشۀ  و آن 

و سرور شکافندۀ دانش، پرچم هدایت، محّمد، همان موالیی که همۀ کارهایش نعمت است.

که دوستارانش همه نیک بختانند. و سرور راستگوی بزرگ، جعفر، آن بزرگ دانایی 

که سرزمین بغداد به ضریحش شرافت یافته است. و امام ما موسی بن جعفر، سروری 

سپس رضا، نشان هدایت و گنجینۀ تقوا و آستان امید و شب زنده دار که مشکات را می گشاید.

کش هدایتگر جهانیان است. که آیات تابنا آن گاه، جواد و فرزندش هادی 

که نور جال، سراپایش را پوشانده است. و امام ما حسن عسکری 

که در خاوران و باختران جهان، پرچم نور او برافراشته است. کان  ِک زادۀ پا و پا

کنــار هــم بــه صلــح  گوســفند  گــرگ و  کــه زمیــن را پــس از تباهــی، اصــاح می کنــد تــا آن جــا  همــو 

کننــد. زندگــی 

کیزه است. ای عموزادۀ محّمد! من دوســتار شــمایم و عشــق من در مورد شما پا

کــه حــّق تــو را فروگذارنــد،  کســانی را  کافــر می شــمرم و هــم  کننــد،  کــه در حــّق تــو غلــّو  هــم آنــان را 
لعــن می فرســتم. آنــان نــزد مــن برابرنــد.1

شاعر
از  یکـی  اسـدی،  ـی 

ّ
حل ابومحّمـد  محّمـد  بـن  وشـاح  بـن  محفـوظ  شـمس الّدین  شـیخ 

یکـۀ رهبـرِی دینـی تکیـه  کـه بـر ار کـوه بلنـد و اسـتوار دانـش و ادب بـود  قطب هـای فقاهـت و 

ی رجـوع می نمودنـد. او پناهگاهـی برای حّل مشـکالت بود و محرومان  داشـت و در فتـوا بـه و

ی پنـاه می جسـتند و در اختالفـات، حکمـش قاطـع بـود. از اسـتاداِن اجـازۀ حدیـث بـود  بـه و

ـی )د.667( اجـازۀ روایـت داشـت. حافـظ محّقـق 
ّ
کـه خـود، از شـیخ نجم الّدیـن محّقـق حل

روایـت  او  از  واسـطی  یثـی 
َ
ل حّمـاد  بـن  حسـین  شـرف الّدین  ابن الّشـیخ  علـی  الّدیـن  کمـال 

شـرح  در  علوّیـات،  بـه  موسـوم  ابن ابی الحدیـد،  هفت گانـۀ  قصایـد  شـرح کنندۀ  نیـز  نمایـد. 

گفتـه اسـت: خویـش بـا نـام غـرر الّدالئـل، از او روایـت نمـوده و در آغـاز شـرحش 

»من این قصائد را بر اسـتاد خویش، امام دانشـور، فقیه محّقق، شـمس الّدین ابومحّمد 

کرده است. مه سماوی )الطلیعة فی الشعراء الّشیعه: ج2( این چکامه را یاد 
ّ

1. عال
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یـخ صفر سـال 680 برخواندم  ـه، بـه تار
ّ
ی بـه حل وحـه _ در خانـۀ و محفـوظ بـن وشـاح _ قـّدس اهلل ر

و او آن را از سراینده و رقم زنندۀ ]= مؤلف[ دانش این قصیده برایم روایت نمود.«

کــه شــرح کنندۀ ایــن قصایــد، صفّی الّدیــن محّمــد بــن حســن  گمــان دارم  گویــد:  امینــی 

کــه در ســوگ شــاعر مــورد نظرمــان بائّیــه ای ســروده اســت؛   بــن ابی رضــا علــوی بغــدادی اســت 

و خداوند دانا است!

ی، مکاتباتی 
ّ
که شـرح حالش را در دسـت داریم، و اسـتادش، محّقق حل میان شـیخ ما 

ـِف المعالـم، در اجازه نامۀ بزرگ خویـش1 یاد کرده 
ّ
جریـان داشـته؛ از جملـه آن چـه شـیخ ما، مؤل

اسـت. وی بـه نقـل از شـهید اّول2 آورده کـه شـاعر مـا سـروده ای بـرای شـیخ محّقـق، نجم الّدین 

که این ابیات از آن اسـت: سـعید، نوشـت 
که عاشقی دردمند را. از تو دورم؛ اّما اشتیاقم مرا به دیدار تو می کشد، چنان 

به دیدار محبوبی همچون ماه تابان که او را گرفتار رویگردانی و هجران خویش ساخته است.

گوید: و نیز در آن 

قلب من و تندیس خیالی تو با همند و در خواب و بیداری به سراغم آیند.

گرفته ای و در آشکار و نهان در خاطر منی. در من همچون روح جای 

گردم، بسیار نزد تو رفت و آمد می کردم. که مایۀ ناخوشی و مال تو  گر بیم نداشتم  ا

که او را دومین نیست! ای جعفر بن سعید، ای پیشوای هدایت، ای یگانۀ روزگار، ای 

کنند، اعتنا نورزم. که در عشقت نکوهشم  من به مهر تو دل بسته ام و به آنان 

تو سرور همۀ اهل فضلی و هیچ دو تنی در فضلت اختاف ندارند.

و هم از آن است:
گشته و با آن، هر سرگشته ای را هدایت می کنی. در قلبت همۀ دانش نهفته 

گردد. مه مجلسی )ص100( یافت 
ّ

1. در بخش اجازات البحاِر عال

کـه در سـال 786 بـه شـهادت رسـید و  2. شـمس الّدین محّمـد بـن جمال الّدیـن مّکـی بـن محّمـد عاملـی نبطـی جزینـی 
گـردد. کتـاب مـا بـا نـام شـهداء الفضیلـه )ص80-98( یافـت  شـرح حـال وی و فرزنـدان و نوادگانـش در 
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کنده از حکمت  است و با زاللش همۀ تشنگان را سیراب می سازی. در دهانت زبانی است که آ

کوه رضوا چو سنجند، از رضوا و ثهان نیز افزونی. فخر پابرجا و استوارت را با 

که با آن بر همۀ آدمیان، از دور و نزدیک، برتری یافته ای، با خلق و خوی نیکویت 

کوه ها و شنزاران، بی نیازت می کند. گوهرهای به اندازۀ  و از افتخارات و 

ای فراز شده بر نردبان واالیی! تو آن بزرگ قدر و بلندجایگاهی.

ی سرود: محّقق در پاسخ و
که در جامۀ الفاظ موزون و زیبا می خرامید. قصیده های بلندت به من رسید، در حالی 

گویا ُمهر مشِک ساییده را برداشته ام! ُمهر از سرش برداشتم؛ 

نگاه را در همه سوی آن گرداندم، گویی به بوستان های پوشیده از گل های زیبا نظر افکنده ام!

که به معنایی دقیق رهنمون می گردد. چه بسیار لفظ تازه و نیکو یافتم 

که خواستۀ فضل های دور را در دسترس می نهد. و چه بسیار دانش پنهان 

کرد. که از بادۀ ناب بی نیازم  جام های معانی از آن نوشیدم 

اّما بدین سان حقوقی بر من بار شد که از سنگینی اش بیم دارم؛ مبادا از عهدۀ آن ها برنیایم.

که طاقت ناسپاسی ندارم. ای صاحب نعمت ها! بر من آهسته بگذر؛ 

که مدارا با دوستان سزاوارتر است. که طاقِت برداشتن داشته باشم؛  بر من باری بنه 

کم تر. با لطف خویش، مرا بندۀ بزرگواری خود ساختی؛ و حّتی از بنده نیز 

گردد. که بخشی از آن در اجازه نامه ها یافت  و در پی آن، نثری نگاشت 

یـخ والدت و وفـات شـیخمان شـمس الّدین دسـت نیافتیم؛ جـز آن که به یقین  مـا بـه تار

ی احتمال وفات او را به سـال 690  یسـته اسـت. عالمه سـماو ی تا سـال 680 می ز می دانیم و

نزدیک دانسـته است.

که برجستگان  پژوهندگان توانند جایگاه بزرگ وی در فضیلت ها را از قصائدی دریابند 

روزگار وی در سوگش سروده اند؛ از جمله سوگ سرودۀ عالمۀ حّجت، فقیه صالح، صفّی الّدین 

محّمد بن حسن ابورضا علوی بغدادی که در قصیدۀ خویش گوید:
کرد. که قلب را به لرزش انداخت و از آن، تیر غروب به پلک چشم اصابت  مصیبتی بود 
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بسی سخت است بر ما فقدان سروری که از نبودش چهرۀ شکوفای زمانه زرد و پژمرده گشت.

که حضور و غیابش چنین است. در میان مردم، آوازه و تبارش خوش و نیکو است، چنان 

کاش شــمس الّدین بــه خورشــید اقتــدا می کــرد و چــون غــروب می نمــود، بــاز صبحگاهــان 

برمی دمیــد!

کند و چون به معنای دقیق پردازد، تیر بر هدف نشاند؟ کیست تا مشکات را حل 

کیست اندوه ما را بزداید و چون ابر بخل ورزد، او ببارد ]و دست عطا بگشاید[؟

پس از تو دیگر خشوع ورزی به عبادت شب نایستد و بندۀ عابدی در گرمای نیمروز روزه نگیرد.

کاغذ از دست نویسنده ای قلم نی به نیابت از نیزه های بلند جاری نگردد. و بر 

کبوتر نخواند و باد صبا و جنوب وزیدن نگیرد. پس از تو ابر نبارد و 

بــن محّمــد  یحیــی  بــن  ب الّدیــن محمــود 
ّ

فقیــه حّجــت، شــیخ مهذ نیــز قصیــدۀ  و 

ــی:
ّ
حل شــیبانی 

پس از فراق ســرور شــاعران، تســّلی نایاب شد و هنگامۀ تسّلی گذشت.

همان دانای دانشور پیشوای برگزیده، راهنمای شریعت، الگوی دانشوران.

که دریای عطا و بخشش از آن  سرازیر بود؟ کوه های ِخرد را ویران سازد  آیا مرگ بدین سان، 

فتواها را چه شده که جوابشان نمی رسد و اختافات را چه شده که حل و فصل نمی گردند؟

این نیست جز به خاطر مرگ فقیه ما، شمس المعالی و یگانۀ فاضان.

که با عّزت و شمشیِر زبانش بر دشمنان یورش می بردیم. رفت آن 

کند و با بیان و دادن حکم نهایی، روشنشان سازد؟ کیست تا مشکات فتوا را حل  دیگر 

کام، راز می گشاید؟ کس معنای جال خداوند آفرینندۀ هستی را در علم  دیگر چه 

ــان  کــه نکته هــای غریبــش در زب ــود  کســی عهــده دار دانــش نحــو و لغــت خواهــد ب دیگــر چــه 

فصیحان آمده است؟

گردد. ک رود، ماه در زمین نهان  که او در دل خا که پیش از آن  گمان نمی کردم  پیشتر 

آیا محفوظ بمیرد و من بعد از او بمانم؟ به هستی ات سوگند! مردن او و بقای من خیانت است.

که می خوانمت و پاسخم ندهی؟ سرورم، شمس الّدین، ای فخر بزرگی و واالیی! چیست 
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ـی، یکـی از غدیرّیه سـرایان 
ّ
مـۀ محّقـق، شـیخ تقّی الّدیـن بـن داوود حل

ّ
و هـم قصیـدۀ عال

کـه در بخـش شـاعران سـدۀ هشـتم از او یـاد خواهـد شـد:
که بلندایش برتر از ستارگان بود! خدای را! چه بنیانی شکاف برداشت 

گــر مــرگ بــرای همــگان مقــّدر نبــود،  کــه ا کــرد  و چــه صاحــب شــرافتی، فراخــوان مــرگ را اجابــت 

هرگــز اطاعتــش نمی کــرد.

که پرتوش ستارگان را بی نور جلوه می داد. گرفت  ک جای  و چه نوری در خا

کسوف بر وی روبند افکنده است. کنون  شمس الهدی مانند نامش بود و ا

که تا معنایی را قصد می کرد، آن زبان پیاپی اجابتش می نمود؟ کجا اســت آن زبان  دریغا! 

که طرِف مباحثه از شنیدن، ملول بود؟ گاه  که مالت زا نبود، آن  کجا است آن مباحث 

ح نزاع آیند، پاســخ می دهد؟ چه کســی پرســش گروه هایی را که به عرضۀ ســؤال یا طر

گرسنه به سراغ او  روند؟ که برهنه و  کسی به داد یتیمان و در راه ماندگانی می رسد  چه 

گاه که خیانت و نیرنگ رواج یابد، دیگر چه کسی به وفا و حفظ برادری و پیمان داری پردازد؟ آن 
کش همواره و پیوسته سیراب باد!1 کند و خا خداوند از رحمت خویش مزارش را سیراب 

ه بود و صفّی الّدین 
ّ
فرزند او، ابوعلی محّمد، مشـهور به تاج الّدین بن وشـاح، قاضی حل

که  ی قصیده ای با 49 بیت دارد  ی یاد خواهد شـد _ در سـوگ و د ششـم از و
ّ
که در مجل ی _ 

ّ
حل

گردد و سرآغازش چنین است: در دیوانش )ص256( یافت 
گر افسون ها به حال ما سود بخشد، تسّلی نیکو را برای خود محال نمی یابیم. ا

گوید: در همان 
کـــه شـــکوهی دســـت نیافتنی برایـــش  کـــه دو شـــیربچۀ شـــرزه بـــر جـــای نهـــاد   شـــیری بـــود 

کردند. برپا 

گشت و جمال الّدین مایۀ جمالش. زین الّدین مایۀ زیور روزگار 

کند، خداوند آرزوهای ما را در مورد ]بلندی مقام و پیشرفت[ آن دو برآوَرد. گر روزگار ستم  ا

تتمیـم األمـل اآلمـل  الوسـائل ]447/3[؛  األنـوار: ج25 ]15/109[؛ مسـتدرک  أمـل اآلمـل ]73/2[؛ بحـار  بـه:  بنگریـد   .1
.]107-105/6[ الجّنـات  روضـات  ابن ابی شـبانه؛ 
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کـه در دیوانـش )ص410( موجـود اسـت و در آن، از  همـو قصیـده ای دیگـر در 53 بیـت دارد 

ی بـدو نسـبت داده اند، عذر  کـه در بارۀ و قاضـی تاج الّدیـن بـن وشـاح بـه سـبب سـخنی ناروا 

می خواهـد. ایـن قصیـده چنین آغاز می شـود:
کارانه روی آوری! سخت کوشانه تو را به انصاف نزدیک می سازم. کارهای جفا مبادا به 

گفته است: در پایان همین قصیده 
کعبۀ سرزمین شما آیم. که سخنانش سبب شد به حج و طواف  سپاس از سخن چینی 

از شاخسار این دوری، میوۀ نزدیکی چیدم؛ و از این اضطراب و ناآرامی، آرامش پدید آمد.

کریمان راه بنمایند. کنند و مهماناِن راه گم کرده را به سوی  که سگان عوعو  چه بسیار 

گذار و مدحی بدون اختاف را از من بشنو! آن چه را به اختاف، دیگران از من نقل می کنند، وا

که تو را رسد و از آن، جایزه ای جز دوستی و صفای دل تو ]با من[ نخواهد. مدحی 

خاندان محفوظ، دنباله ای نیک در سـوریه و عراق دارد و اسـتاد حسـین بن شـیخ علی 

حـال  شـرح  در  رسـاله ای  کاظمـی،  محفـوظ  آل  موسـی  ابن الّشـیخ  جـواد  محّمـد  ابن الّشـیخ 

گرامی خویش نگاشـته اسـت. نیز یادکرد سـتون های این خاندان واال در  برجسـتگان خاندان 

تکملـة أمـل اآلمـل تألیـف سـرورمان صـدر کاظمـی ]ص331[ و نیـز وفیـات األعـالم تألیف شـیخ ما رازی 

گـردد. یعـة إلـی تصانیـف الّشـیعه، یافـت  ر
ّ

ـِف الذ
ّ
]979/3[، مؤل

در أمــل اآلمــل ]124/2[ و جــز آن، شــرح حالــی بــا نــام ســدیدالّدین ســالم بــن محفــوظ بــن 
ی تحصیــل نمــوده و ســّید  ــی )د.667( نــزد و

ّ
کــه محّقــق حل عزیــزة بــن وشــاح ســورانی آمــده 

ــی _ عالمــه زادۀ 648 اســت _ از او روایــت نماینــد. 
ّ
بــن  طــاووس )د.664( و پــدِر عالمــه حل

ی فرزنــد همیــن شــاعر مــورد نظــر  کــه و ــِف روضــات الجّنــات )ص301 ]106/6[( برداشــت نمــوده 
ّ
مؤل

از  مــا، خــود،  زیــرا شــاعر  برداشــت بی جــا اســت؛  ایــن  مــا شــمس الّدین محفــوظ اســت. 
ــی نــزد 

ّ
کــه محّقــق حل ــی روایــت نموده انــد، پــس چگونــه ســالم 

ّ
کــه از محّقــق حل کســانی اســت 

ــان از ســالم، همــان طبقــۀ اســتادان  ی ــود؟ نیــز طبقــۀ راو ــد ب ــد او توان ی دانــش آموختــه، فرزن و
کــه  یــم؛ و ایــن بــدان معنــا اســت  کــه شــرح حالــش را در دســت دار روایــِت شــمس الّدین اســت 

ی دو طبقه بر طبقۀ پدِر خویش مقّدم بوده است! و
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تاج الّدیـن  محّمـد  ابوعلـی  شـمس الّدین،  فرزنـِد  کـه  اسـت  آن  مـا  سـخن  تأییدگـر 

کـه سـّید  کسـی اسـت  کـه شـرح حالـش در أمـل اآلمـل ]297/2[ آمـده _ همـان  بـن محفـوظ _ 

کـرده و صفّی الّدیـن )د.752( در سـوگش شـعر  تاج الّدیـن بـن معّیـه )د.776( از او روایـت 

ی، از  یـان از و کـه راو گـر سـالم، بـرادِر ابوعلـی محّمـد باشـد، الزم می آیـد  سـروده اسـت. حـال ا

همیـن طبقـه باشـند و نـه از یـک سـده پیـش از آن!



64. بهاء الّدین اربلی

64 . بهاء الّدین اربلی )د.693/692(

کشــتی در امــواج دریــا  کــه ماننــد  شــترم را بــرای زیــارت امیرالمؤمنیــن برانگیختــم؛ شــتری 

پنهان شود.

گاه که بیابان را طی می کند، در سرعت همانند تیر است و در باریک اندامی همچون زه کمان. آن 

گیــرد؛ نیــاِز جوینــدگان را بــرآوَرد؛  کــه[ بارهــا را بــه دوش  ]امیرالمؤمنیــن همــان امامــی اســت 

گیــرد. غمدیــدگان را پنــاه اســت؛ و پناهنــدگان را در حمایــت 

ــدای  ــر بلن ــزار« را ب ــرب« و »ن ــه »یع ک ــت  ــروری اس ــد و س ــرار دارن ــرافتش اق ــه ش ــز ب ــودان نی حس

واالیــی بــرآورده اســت.

بخشندگی اش همچون آب برای تشنه کامان، گوارا و خوش است؛ اّما صولتش همچون آتش.

که حق روشن است و شمشیرها برهنه. گواهند؛  افتخاراتش را دشمنان نیز 

کنار رفت. که با تیغ شمشیرها غبار  از بدر در بارۀ او پرس، آن گاه 

گاه پنهان می شدند. گاه پیدا و  آن جا که سرنیزه ها چون ستارگاِن روشن بودند که در آسماِن غبار 

گر جهالت به تو راه یابد، در بارۀ خبرها و روایات صحیح از خیبر پرس! ا

کن! از آن شیر بیشه برحذر باش؛ برحذر باش! و از سپاهیان هوازن در بارۀ حیدر سؤال 

که بیانگر شکوه و واالیِی آن نشان هدایت است. در غدیر خّم از بلندپایگی اش پرس 

گناهان ســنگین با مهرش فرومی ریزند. تقصیرکنندگان با والیت او به نجات امیدوارند و 

گوید: در همین قصیده 

کــه بهتریــن مــزار اســت،  کــش را بوســه ده و آن را  بــه ســرزمین نجــف روی کــن و درنــگ نمــا و خا

کن! زیــارت 
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کــه دارای  در مــزار شــریفش نعلیــن خــود را درآور، بــا بزرگداشــتی همچــون بزرگداشــت خانــۀ خــدا 

پرده اســت.

و بگو: »سام بر تو ای بهتریِن جهانیان و پدر سروران راهنمای نیک!«

گرامی طه! به شما سوگند _ و عادت من، سوگند دروغ و ناحق نیست _ : ای خاندان 

گور پنج وجبی ام آرزوهایم برآورده شود. که در  به شما مهر بسته ام، با این امید 
که غایت امید و نهایت انتخاب هستید.1 بر شما سام باد؛ 

کـه بخشـی از آن  نیـز در کشـف الغّمـه فـی معرفـة األئمـه )ص197 ]282/2[( قصیـده ای دارد 

چنیـن اسـت:
که رشتۀ احسانشان استوار و نگسستنی است! کسانی بگرای  به مهر 

ک است. که چهرۀ هوادارانشان روشن و تابنا همان برگزیدگان خدا در میان مردم 

که فضلشان زبانزد است. گرامی خدا و صاحبان مقامات بلند  امین های 

ــد،  ــاب باش کمی ــده  ــاه دهن ــون پن ــانند و چ ــود رس ــد، س کام ماَن ــا ــا ن ــون تاش ه ــه چ ک ــان  همان

آنــان پنــاه دهنده انــد.

ک برآمده اند. کیزه دارند و از َرِحم ها و پشت های پا اصیل زاده اند و ریشه های پا

کــه جّدشــان بشــارت بخش و انذارگــر اســت؛ ای  خانــدان مصطفاینــد و همیــن فخــر تــو را بــس 

کــه از مــن در بــارۀ آنــان می پرســی!

که زمین از عناد به لرزه آمده بود. گشت، در حالی  با علی، نشان های دین خدا برپا 

کس یاورش نبود. که در میان مردم هیچ  کرد، آن گاه  با او، خداوند رســولش را یاری 

گشت. که راهنمایان به سوی حّقند، شب تیرۀ تار روشن  با فرزندانش 

گفت؛ کسی نتواند پاسخ  گاهان  که این سؤال را جز آ در بارۀ او از حنین و بدر پرس؛ 

آن گاه که غباِر حوادِث سخت را می زدود، حال آن که آتش جنگ به سختی شعله ور بود.

کینه ورزی شــان  ــرای  ــر ب ــد و ماجــرای غدی ــه ســبب افتخارهــای مختلــف حســد ورزیدن ــر او ب ب

کافــی اســت.

1. کشـف الغّمـه فـی معرفـة األئمـه )ص78 ]274/1[(. خـود گویـد: »ایـن قصیده بلند اسـت و آن را در بـارگاه مقّدس امام 
_ صلـوات اهلل علیـه _ برخواندم.«
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شیری بود که چون جنگ سخت می گشت، جز چکاچک شمشیر بانگی از او شنیده نمی شد.

ک نمی ساخت و سستی به او راه نمی داد. دلی استوار داشت که هیچ حادثۀ سختی او را بیمنا

کــه نیــزه اش بــر پیکــر دشــمنان نقطه گــذاری می کــرد، شمشــیرش  ]بــه ســان نویســنده ای[ آن گاه 

کــه دشــمنان در برابــرش ]ناتــوان چــون[ ســطرهایی بودنــد. پیــکار او را نیکــو می ســاخت؛ چــرا 

عزم های او از سرنوشت حتمی الهی نافذتر است و با حکم او مقّدرات اجرا می گشت.

گویی در آن، عبیر است. که  گین ساخت  که افق را چنان عطرآ افتخاراتی برجسته داشت 

شاعر
بهاء الّدین ابوالحسـن علی بن فخرالّدین عیسـی بن ابی الفتح اربلی در بغداد سـکونت 

دانشـوران  از  یکتایـی  و  اّمـت  یگانـگان  از  وی  شـد.  سـپرده  ک  خـا بـه  جـا  همـان  و  داشـت 

کش روشـنی یافت. او در  سخن سـنِج ایشـان بود که سـدۀ هفتم از دانش سـودمند و ادب تابنا

غلتـان  یـد  مروار هرچنـد  و  بـود  ادب،  پیشـوایان  شـمار  در  پیش تـر  و  بـزرگ،  دانشـوران  زمـرۀ 

گردن آویـز شـعر از او آراسـته می شـد، از پـی همـۀ  نویسـندگی بـه وجـود او آرایـش می یافـت و 

فخـر  او  سـبب  بـه  وزارت  کـه  بـود  خویـش  درخشـان  روزگاِر  سیاسـت مردان  از  یکـی  این هـا، 

کـه لبـان فقـه و حدیـث از وی  فروخـت و مسـند وزارت بـه وجـود وی روشـن گشـت؛ همچنـان 

گرانبهـای او بـا نـام کشـف الغّمـه فـی معرفـة  متبّسـم و مرزهـای مذهـب از او پـاس داشـته شـد. اثـر 

یـخ امامـان دیـن و در ذکـر فضیلت هـای ایشـان  کـه در بـارۀ تار کتابـی اسـت   األئمـه نیکوتریـن 

و دفـاع از آنـان و فراخوانـی بـه سـوی آن هـا، بـرای مردم پدیدار گشـته؛ و همین اثر حّجتی اسـت 

قاطـع بـر دانـش سرشـار وی و مهارتـش در دانـش حدیـث و پایـداری اش در مذهـب و نبوغـش 

گرداَند! ک _ صلوات اهلل علیهم _ محشور  در ادب و سرآمدی اش در شعر. خدایش با عترت پا

کتاب چنین سروده است: ی در ستایش این 
ّ
شیخ جمال الّدین احمد بن منیع1 حل

که به نهایت مقصود خویش دست یافتی! کتاب بگو: »سوگند  گردآورندۀ این  ها به 

ــمنان بســـی  ــه دشـ کـ ــردی  کـ ــکار  ــان آشـ کتـــاب، فضـــل خانـــدان رســـول را چنـ ــا تألیـــف ایـــن  بـ

ناخرســـند شـــدند.«

کتاب، به سهو، »منبع« آمده است. )ن.( 1. در متن 
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استادان روایتش و روایتگران از وی

گروهـی از برجسـتگان شـیعه و  یـم _ از  کـه شـرح حالـش را در دسـت دار بهاء الّدیـن _ 

کـه برخـی از ایـن قرارنـد: سـّنی روایـت نمـوده 

ه سّید علی بن طاووس )د.664(.
ّ
1. سرورمان رضّی الّدین جمال المل

ی در سـال 676  2. سـرورمان جالل الّدیـن علـی بـن عبدالحمیـد بـن فخـار موسـوی. و

بـه او اجـازۀ روایـت داد.

ابن سـاعی  بـه  مشـهور  عثمـان،  بـن  انجـب  بـن  علـی  ابوطالـب  تاج الّدیـن  شـیخ   .3

ی کتـاب معالـم العترة الّنبوّیة العلّیه تألیـف حافظ ابومحّمد عبدالعزیز  بغـدادی سـالمی )د.674(. و

که در کشف الغّمه فی معرفة األئمه )ص135  کرده؛ چنان  بن اخضر جنابذی )د.611( را از او روایت 

]167/2[( آمـده اسـت.

گنجـی شـافعی )د.658(. اربلـی،  4. حافـظ ابوعبـداهلل محّمـد بـن یوسـف بـن محّمـد 

گنجـی، یعنـی کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ و نیـز البیـان فـی أخبـار  کتـاب  دو 

ی  گرفتـه و از او اجـازه ای بـه خـّط خـود و ی فرا صاحـب الّزمـان، را در اربـل بـه سـال 648 از و

کتـاب او بـا نـام الکفایـه، در اثـرش کشـف الغّمـه فـی معرفـة األئمـه  یافـت نمـوده اسـت. نیـز از  در

کـرده اسـت. )ص31 و 324 ]105/1 و 383[( بسـیار نقـل 

کمـال الّدیـن ابوالحسـن علـی بـن محّمـد بـن محّمـد بـن وّضـاح، سـکونت یافتـه در   .5

کـه فقیهـی حنبلـی بود و به سـال 672 درگذشـت. اربلی )کشـف الغّمه فـی معرفة األئمه:  بغـداد، 

ّیـة الّطاهـره تألیـف  ّر
ّ

کتـاب الذ کنـد؛ و از جملـه  ص109 ]373/1[( از او بـا داشـتِن اجـازه، روایـت 

کـه به خّط اسـتادش، ابن وّضاح _ که از او یاد  ابوبشـر محّمـد بـن احمـد انصـاری دوالبـی )د.320( را 

کرده است. ی روایت  شد _ نگاشته شده، از و

6. شـیخ رشـیدالّدین ابوعبـداهلل محّمـد بـن ابی القاسـم بـن عمـر بـن ابی القاسـم. اربلـی 
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کتاب المسـتغیثین1 _ در کشـف الّظنون: المسـتعین باهلل _ تألیف ابوالقاسـم خلف بن عبدالملک 

ی آموخت. خوِد شیخ رشیدالّدین  بن مسعود بن بشکوال انصاری ُقْرُطبی )د.578( را نزد و

ایـن کتـاب را نـزد محیی الّدیـن ابومحّمـد یوسـف ابن الّشـیخ ابوالفـرج ابن جـوزی خواند که او 

کرده است. ِفش، با داشتن اجازه، روایت 
ّ
هم آن را از مؤل

کتـاب را در شـعبان  گویـد: »ایـن  اربلـی )کشـف الغّمـه فـی معرفـة األئمـه: ص224 ]373/2[( 

کـه بـر دجلـۀ بغـداد مشـرف بـود، نـزد او خوانـدم.« سـال 686 در خانـه ام 

نیـز از شـماری از آثـار هم روزگارانـش فـراوان نقـل نموده؛ از جمله: تفسـیر حافظ ابومحّمد 

کـه میـان آن دو دوسـتی و پیونـد برقـرار بـود.  عبدالـّرّزاق عّزالّدیـن رسـعنی حنبلـی )د.661( 

کمـال  کتـاب )220/1( بنگریـد. نیـز: مطالـب الّسـؤول فـی مناقـب آل الّرسـول تألیـف ابوسـالم  بـه همیـن 

کتـاب )ص415( آوردیـم.  ی در همیـن  کـه در شـرح حـال و الّدیـن محّمـد بـن طلحـۀ شـافعی؛ چنـان 

کتـاب  همیـن  در  حالـش  شـرح  کـه  راونـدی  قطب الّدیـن  مـا،  یگانـۀ  شـیخ  آثـار  همچنیـن: 

گذشـت. )ص380( 

کرده اند؛ از جمله: ی روایت  گروهی از برجستگاِن هر دو مذهب از و همچنین 

ـی حسـن بـن یوسـف مطّهر؛ چنان که در اجازه نامۀ شـیخ ما، 
ّ
مـه حل

ّ
1. جمال الّدیـن عال

ِف وسـائل الشـیعه، آمده اسـت.
ّ
حّر عاملی مؤل

کـه در اجازه نامـۀ سـّید محّمـد بـن قاسـم  گونـه  2. شـیخ رضّی الّدیـن علـی بـن مطّهـر؛ آن 

بـن معّیـۀ حسـینی بـه سـّید شـمس الّدین آمده اسـت.

3. سّید شمس الّدین محّمد بن فضل علوی حسنی.

4. فرزندش شیخ تاج الّدین محّمد بن علی.

5. شیخ تقّی الّدین بن ابراهیم بن محّمد بن سالم.

ـکان )وفیـات االعیـان: 190/1 ]240/2[( گوید:»کتـاب المسـتغیثین بـاهلل تعالـی عنـد المهّمـات و الحاجـات، 
ّ
1. ابن خل

کردیـم، صورتـی اشـتباه اسـت. کشـف الّظنـون یـاد  کـه در متـن از  ـدی اسـت لطیـف.« پـس نامـی 
ّ
مجل
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6. شیخ محمود بن علی بن ابی القاسم.

7. نواده اش شیخ شرف الّدین احمد بن صدر تاج الّدین محّمد بن علی.

8. نوادۀ دیگرش شیخ عیسی بن محّمد بن علی، برادِر همان شرف الّدین.

9. شیخ شرف الّدین احمد بن عثمان نصیبی، فقیه مدّرس مالکی.

کـه در واسـِط عـراق دبیـری  10. مجد الّدیـن ابوالفضـل یحیـی بـن علـی بـن مظّفـر طیبـی 

ی آموخت. اربلی به  می نمـود. او بخشـی از کتـاب اربلـی، کشـف الغّمـه فـی معرفـة األئمه، را نـزد و

گروهـی از برجسـتگان یـاد شـده در سـال 691 اجـازۀ روایـت داد. او و 

کسان بودند: که نزد او به دانش اندوزی مشغول شدند، این  کسانی  از جملۀ 

11. عماد الّدین عبداهلل بن محّمد بن مّکی.

کبیر، عزّ الّدین ابوعلی حسن بن ابی هیجا اربلی. 12. صدر 

13. تاج الّدین ابوالفتح بن حسین بن ابی بکر اربلی.

14. مولی امین الّدین عبدالّرحمان بن علی بن ابی الحسن َجَزری موصلی.

15. شیخ حسن بن اسحاق بن ابراهیم بن عّباس موصلی.

ـــاء ]166/4[؛  ـــاض العلم ی ـــل ]195/2[؛ ر ـــل اآلم ـــت: أم ـــده اس ـــذ آم ـــن مآخ ی در ای ـــوی و ـــاد نک ی

یـــاض الجّنـــه؛ روضـــات الجّنـــات ]341/4[؛ األعـــالم زرکلـــی ]318/4[؛ تتمیـــم أمـــل اآلمـــل  روضـــۀ چهـــارم از ر

ابن ابی  شـــبانه؛ الُکنـــی و األلقـــاب ]18/2[؛ و الّطلیعـــه فـــی شـــعراء الّشـــیعه�

گویـد: »در سـال 657 بهاء الّدیـن علـی  ابن فوطـی )الحـوادث الجامعـه: ص341 ]ص164[( 

گماشـته شـد و بـر همـان بـود تـا  بـن فخـر عیسـی اربلـی بـه بغـداد رسـید و در دیـوان بـه دبیـری 

درگذشت.«

گفته است: »او به سال 693 در بغداد درگذشت.«  همو )همان: ص480 ]ص227[( 

نیـز )همـان: ص278 ]ص195[( گویـد: »وی تعمیـر نمـودن مسـجد معـروف را بـه سـال 678 بر 

عهـده گرفت.«
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ـم اّمـت، شـیخ ما خواجه 
ّ
ی در سـوگ معل همچنیـن )همـان: ص38 ]ص25[( از قصیـدۀ و

نصیرالّدیـن طوسـی، و ملـک عزّ الّدیـن عبدالعزیـز، ایـن ابیات را یاد کرده اسـت:
چون عبدالعزیز بن جعفر درگذشت و مصیبت نصیرالّدین محّمد نیز از پی او درآمد،

کنــده شــد، همچــون دانه هــای مرواریــد  از فقــدان یــاران بی تــاب گشــتم و اشــک هایم جــاری و پرا

کــه از هــم پاشــیده شــوند. غلتــان 

جانم از غم و سوز به شورش افتاد. گفتمش: »قرار گیر و صبر پیشه کن؛ گویا تو به آنان پیوسته ای!«

گویـد: »در 25 جمادی اآلخـر عالء الّدیـن صاحـب دیـوان  نیـز )همـان: ص366 ]ص176[( 

گـزاردن نمـاز جمعـه، بـر مرکب سـوار گشـته، حرکت نمود و چون به مسـجدی رسـید که  بـرای 

کارد بـه  گـذر آبشـخور سوزن فروشـان قـرار داشـت، مـردی بـه سـوی او خیـز برداشـت و بـا  کنـار 

کـه در پیرامونـش بودند، گریختنـد و آن مرد نیز  ی چنـد ضربـت زد. سـپس همـۀ محافظانـی  و

ـۀ ابن تومـه نشسـته بـود، راه را بـر آن مـرد بسـت 
ّ
کـه بـر دِر انبـار غل  گریخـت. آن گاه، مـردی باربـر 

ی زدنـد  گـرز بـر و  و جامـۀ باربـری اش را بـر او انداخـت. پـس محافظـان هـم بـه او رسـیدند و بـا 

و دستگیرش نمودند.

کـه سرگذشـتش  و اّمـا صاحـب دیـوان بـه خانـۀ بهاء الّدیـن ابن فخـر عیسـی _ شـاعری 

یـم _ بـرده شـد. در آن اّیـام، بهاء الّدیـن در سـرای معـروف بـه دیـوان شـرابی  را در دسـت دار

گاه شـد، برهنه پـای بیـرون آمـد و از او اسـتقبال نمـود و از  سـکنا داشـت. چـون او از ماجـرا آ

کـرد. پزشـک عمـق جراحـت را سـنجید و آن را  پیشـاپیش او درآمـد. سـپس پزشـک را حاضـر 

مکیـد تـا از زهـْر سـالمش یافـت.«

ی )همـان: ص369 ]ص177[( از جملـۀ نگاشـته های اربلـی، از َمهرنامـه ای یـاد نموده که  و

او در پیونـد همسـرِی خواجـه شـرف الّدین هـارون بـن شـمس الّدین جوینی با دختـِر ابوعّباس 

احمد ابن خلیفه المسـتعصم در جمادی اآلخرۀ سـال 670 نگاشـته اسـت.

گوید: »وی شـعر می سـرود و  کتبی )فوات الوفیات: 83/2 ]57/3[( شـرح حال وی را آورده، 

کـم اربـل، ابن صالیـا، بـود.  کاتـب حا نامـه می نگاشـت. از سـران بـه شـمار می رفـت و نخسـت 
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آن گاه، در روزگار عالء الّدیـن صاحـب دیـوان، بـه خدمـت در دیـوان دبیـرِی بغـداد پرداخـت. 

سـپس در دولـت یهـود1، بـازارش کسـاد گشـت؛ اّمـا بعد از آنـان، به جای خویش بازگشـت و در 

کم وقت نشـد ]= اموالش را مصادره نکردند و به محبس نیفتاد[  سـالمت ماند و مغضوب حا

تـا در سـال 692 وفـات یافـت. وی اهـل تجّمـل و شـکوه و دارای اخـالق واال و دارای گرایـش بـه 

تشـّیع بـود. پـدرش نیـز بر  اربل حکـم می راند. بهاء الّدین دارای تألیفات ادبی اسـت؛ از جمله: 

کـه مشـهور اسـت؛ و ... . چـون درگذشـت، میراثـی بسـیار، دو  المقـاالت2 األربـع؛ رسـالة الّطیـف 

کـه پسـرش ابوالفتـح آن را در اختیار گرفـت و از میان برد  میلیـون درهـم، از خـود بـر جـای نهـاد 

و به فقر درگذشت. از سروده های بهاء الّدین؟ضر؟ چنین است:
کــه شــیوه اش ســتم  کــرده باشــم. ای آن  کــه جرمــی  ای محــروم کننــدۀ مــن از دیــدارش، بــی آن 

کــردن مــن اســت و جانــم بــه فدایــش بــاد! و مهجــور 

گرم شده ام، پناه ده! که بدان  خدایت نگاه دارد! مرا از آتش جفا و آتش عشقی 

کــه هجرانــت را هرگــز در  کــن؛  کــه دارم، یــاری ام  ای همــه آرزوی مــن! در ایــن حســرت دیــدار 

دل قصــد نکــرده ام.

که اشک چشمانم همچون ابر، جاری است؟ آیا از سوز عشقت تشنه کام بمانم، حال آن 

که در عشق و سوز تو سرگشته ام و از میان مردم، تو را برگزیده ام! به حّق تو سوگند! ای 

گذشــته را فرامــوش  آری؛ بــه حــّق تــو ســوگند! عهدهــای پیشــین را از یــاد نمی بــرم و روزگار 

نمی شــوم. بی عنایــت  آن  بــه  و  نمی کنــم 

گفته است: نیز 
کم گشته است؟ چگونه رها شوم از عشق آهووشی که به حکم زیبایی، عشقش بر جانم حا

گر به دیدارم آید. که از آن می گریزند و وصالش بهشت من است، ا فراقش آتشی است 

گردد، چارۀ من از جفای او در تنگنا افتد. گسترده  گشاده و  راه های عشقش چون در من 

کجا است آن شب ها؟ کاش شب های وصلش به من بازمی گشت! دریغا؛ 

1. مقصـود، دولـت سـعدالّدوله بـن صفـی الیهودی اسـت که پس از انقراض عباسـیان، در حکومت مغـول، در بغداد وزیر 
بود. )ن.(

که نزد ما است، آمده است: المقامات. )غ.( 2. در آن  چاپ از فوات الوفیات 
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گوید: ی؟حر؟  نیز و
ک شاداب، رخسار و قامت و آن موی سیاه در پیشانی تابنا

ماهی است تمام بر شاخساری که شبی تاریک بر ]رخسار[ صبحی روشن، بر آن نشسته است.

و هم سروده است:
گزید. کشید و از آن  منزل و اقامتگاه دوری  عشق دیرین به جنونش 

گفت. خوی عاشق رنج دیده چنین است. عشق ندایش داد و او شتابان لّبیک 

گرو خویش وانهاد. کند؛ اّما عشق فرمانش نبرد و قلبش را در  خواست صبوری 

کرد و دیده را ناخشنود. به بهای خشنودی عشق، از لّذت خواب چشم پوشید. دل را راضی 

پلک هایش در اطاعت از سوز عشق، آن دیدگان به خون نشسته را خمار و بیدار نگاه داشت.

هر میان باریک سیراب از آب ]و رنگ[ جوانی، عاشق را به نزاری و رنج اندازد.

که دست حوادث از ما ستاند؟ که بازگرداند آن زمانه را  چه شود روزگار را 

که زیبایی چشم ربایش را با احسان همراه سازد؟ و چه شود معشوق را 

که چون ماه درخشد و همانند شاخساران بخرامد! جانم فدای آن نازقامت 

کند و روی بگرداند و جفا ورزد، ستم نماید و مرا عشق بیفزاید. که عتاب  آن گاه 

کــه  نکوهش گــر مــا را از او دور نکــرد. وقتــی قامتــش پیــچ و تــاب می خــورد، مگــر می شــود 

گــردد؟ عشــقم فراموشــم 

ــن تر  ــز روش ــباهت دارد و از آن نی ــه او ش ــی ب ــاه در تابندگ ــه م ک ــی را  ــرم ماهروی ــاد ب ــه از ی چگون

ــرد؟ ــیری می ب ــه اس ــاران را ب ــه بردب ک ــو  ــت؛ هم اس

کــه مــدح صاحــب  کــرده اســت؛ امــا هنگامــی  در بــارۀ او یــک نکتــه ]= زیبایــی[ در نظــرم جلــوه 

کنــم، هــزار نکتــه در نظــر دارم. دیــوان را قصــد 

همچنین این شعر از او؟حر؟ است:
آن گاه کــه شــب گیســوان انبوهــش را فروهشــته بــود، مــاه تابان ]= ســاقی[، خورشــید صبحگاهی 

کــه در دســت داشــت، می گردانــد. ]= جــام[ را 

گشت، عاشقانش راحت و آرامش یافتند. چون جام شراب در دست وی نمودار 

که قامتش با نرمِی پیچ و تاب، نیزه را طعنه زند. آهووشی است ترک 
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گلــی اســت شــاداب و دندان هایــش  گونــه اش  ســبزی رخســارش هماننــد درخــت آس اســت و بــر 

همچــون بابونه.

که باد شمال بر او وزیده و روشنای صبح در آن پیدا است. کردم  صهبایی با او دست به دست 

گشت. پس شّدت و تندِی او را فرونشاند و بعد آن همه سرکشی، مرا رام 

من بیدار ماندم و طعم خواب را نچشیدم؛ و او نیز نخوابید و خوشِی مزاح را رّد نکرد.

کنــد، هرچنــد جامــۀ وقــار افکنــده باشــد،  کــه در عشــق او بیــدار بمانــد و شــب را صبــح  آیــا بــر آن 

گناهــی اســت؟

گفته است: ی؟حر؟  و هم و
گر دندان و ســبزۀ لبت نبود، شــیفته و شــیدا و سرگشته ات نمی شدم. ای غزال شــنزار! ا

گر این خصلت ها در تو نبود که عشق مرا برانگیزد، پس از هشتاد سالگی در بند عشقت نمی افتادم. ا

خ وانهادی!  که از فرط هجران و دوری، دلم را در دوز ای بهشت زیبایی 

کردی. آیا زمان رحم و شفقت فرانرسیده است؟ بر راه و رسمی آشکار از ستم با من رفتار 

کار مــرا  ای صاحــب و خواجــۀ مــن! چگونــه جفــا ورزیــدن بــر مــرا حــال شــمردی تــا بــا دوری ات 
یکســره ســازی؟

که حرام بود، حال ساختی. کردی؛ و تلخی جفا را  که حال بود، حرام  شیرینی وصال را 

گونه هایم فروباریدم. که در آن، اشک های خونینم را بر  بر من رحم بیاور به خاطر عشقی 

ــلیم در  ــه تس ک ــردی، آن گاه  ک ــش  ک رهای ــا ــرض ه ــم، در مع ــه از روی خش ک ــا آن  ــدارا ورز ب م
ســرزمین تــو فــرود آمــد.

کــه چــون می خرامــد،  گرفتــار آمــدم  بــه عشــِق فروهشــته پلکــی ســبزینه روی و نازک انــدام 
خرامــش شــاخۀ تــر و نــازک را از یــادت می بــرد.

در زیبایی و نازقامتی، از آهو و شاخسار برتر است؛ و در روشنای چهره و لبخند، از ماه و آذرخش.

دیدگانش با ماطفت در شکایت من نمی نگرد و ابروانش به قتلم سخت کمر بسته است.

تیغ زلفش ظالمانه حکم می راند و نیزۀ قامتش از آن هم ظالم تر است.

کــه نگار پدیدار شــد  گاه  رخســارش بــه شــکایت مــن رحــم نیــاورد؛ پــس اشــکم آشــکار گشــت، آن 
کند. و بــوی خــوش خویــش را پرا

هـب )383/5 ]668/7[( شـرح حـال او را بـا عنـوان بهاء الّدیـن بـن فخـر 
ّ

ـِف شـذرات الذ
ّ
مؤل
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ی را از درگذشـتگان بـه سـال 683 شـمرده اسـت. بـه گمـان مـن، ایـن  عیسـی اربلـی آورده و و

ی را عیسـی بن فخر اربلی آورده اند؛  کتاب، نام و صورتی اشـتباه از 693 اسـت. در فهرسـت 

ف، نام همان بهاء الّدین است!
ّ
که عیسی در سخِن مؤل گمان  با این 

ی آورده است: در شذرات الذهب، این سروده را از و
صبر  نیست.  او  عشق  در  مقاومت  تاب  را  کس  هیچ  گشت،  نمایان  رخسارش   وقتی 

که مرا از عشق او بازمی دارند و به سوی خود فرامی خوانند؟ و خویشتنداری را چه عذر است 

گر خواهید، مامتم را بکاهید یا بیفزایید؛ من از عشق زیبارویان قرار ندارم. ا

که او را پناهی نیست! که اسیر عشق را پناه دهد؟ هیهات  کسی هست  آیا 

ای زیباروی! در عشق تو ستیزه جویان با من بسیارند و یاران اندک.

ی وزیــِر برخــی از  گفتــه اســت: »و یــاد نمــوده و  یــاض الجّنــه، از او  ر ــِف 
ّ
ســرور مــا، مؤل

کمــان بــود و از ثــروت و شــوکتی فــراوان بهــره داشــت. ســپس در اواخــر عمــر، وزارت را تــرک  حا

یاضــت پرداخــت. مولــی عبدالّرحمــان جامــی بــه  گفــت و بــه تألیــف و نــگارش و عبــادت و ر

گویــد: ... .«  همیــن مناســبت، در یکــی از قصیده هــای خویــش، چنیــن 

کـه از آن صـرف  در ایـن جـا، پانـزده بیـت از ]عبدالّرحمـن[ جامـی بـه زبـان فارسـی آورده 

ی نـدارد،  کـه از نـام اربلـی تهـی اسـت و اشـاره ای بـه و نظـر نماییـم. ایـن قصیـده افـزون بـر ایـن 

کـه سـتودۀ شـاعر، محیـط وزارت را بـه سـوی حـرم قـدس الهـی تـرک گفتـه  حکایـت از آن دارد 

و تـا هنـگام وفـات در آن جـا مانـده اسـت.

نیـز  اسـت.  بـوده  مشـغول  دبیـری  بـه  مـرگ  هنـگام  تـا  اربلـی  کـه  شـد  نقـل  ابن فوطـی  از 

ی در بغـداد درگذشـته و در خانـه اش مشـرف بـه دجلـه، نزدیـک  کـه و همـگان بـر ایـن باورنـد 

ی نیـز معروف  پـِل نـو، دفـن گشـته اسـت؛ و هیـچ دو تنـی در ایـن مطلـب تردیـد ندارنـد. مـزار و

کسـی آن را خریـد و راه مردمـان را  کـه در روزگاران اخیـر،  یارتـش می رفته انـد تـا آن  بـوده و بـه ز

کننـد، خیـر بیننـد؛  گـر خیـر  کارهاشـان جـزا یابنـد؛ ا یارتـش بسـت. و آدمیـان بـه  ی و ز  بـر مـزار و

کنند، شّر! گر شّر  و ا
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کتـاب کشـف  ک _ صلـوات اهلل علیهـم _ در  بخشـی انبـوه از سـروده های او در بـارۀ عتـرت پـا

در  قصیـده ای  در   )]275/1[ )ص79  همـان  در  جملـه،  از  اسـت.  آمـده  األئمـه  معرفـة  فـی  الغّمـه 

گوید: ی خوانده،  که در بارگاه و ستایش امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کــه بــا او شــناخته شــده اند و رشــته های دیــن در ســفر   در بــارۀ علــی از موقعّیت هایــی پــرس 

و حضر، آن جا استوار گشته است.

از نبردهای بدر و احد و هوازن و ماجرای جمل.

گر از آن نپرسیده ای. و آن گاه که احزاب به پیشگامی عمرو بن عبدوّد آمدند؛ و نیز از صّفین، ا

این افتخارات با ستارگان درخشان در بلندی هم طرازند و در سرافرازی از زحل افزونند.

کــه بخشــش های  گشــوده و جــود و ســخاوتی  کــه راه هــای هدایــت را  و راه و رســمی دارد 

کنــارۀ راه ]در دســترس[ نهــاده اســت. خویــش را بــرای جوینــدگان بــر 

کرامتش از باران پیوسته نیز بیشتر است! کرده ای و  که به ما  ای ابوالحسن! چه عطاها 

کــه دندان هــای ســخت ]و تیــز[ خــود  چــه بســیار مصیبت هــای ســنگین را از اســام دور ســاختی 

کــرده بــود! را بــرای دریــدن آشــکار 

که همچون شمشیر آخته و صیقلی و بی خلل، به یاری رسول خدا برخاستی! چه بسیار 

ــود و دلیــران از فــرط بیــم  کــه همچــون ســایۀ نیــزه ب  چــه بســیار روزهــا ]ی طوالنــی و تاریــک[ 

و هراس، در آن آرام نداشتند!

گریــزی نمانــده بــود و از آبشــخور مــرگ هرچه می نوشــیدند،  کــه جــای  تنگنــای نبــرد چنــان بــود 

ســیراب نمی شــدند.

کوه دیگر فراز شده بود. کوهی بر  که همچون  گرفته بود  غبار چنان همه سوی را فرا

گوار را با شمشیر بّران و اسب های تیزتک و بلند و نیزۀ تیز از هم دریدی. و تو همۀ این اوضاع نا

کــه در هیــچ حــال اهــل  جــان خویــش را در یــاری پیامبــر نهــادی و در ایثــار آن بخــل نورزیــدی؛ 

بخــل نبــودی.

همچون نیزه ای راست، در یاری او تنها برخاستی و بیم و عجز نشان ندادی.

گــر بــا آن عــزم بــه صخره هــای ســخت  کــه ا کــردی  ک  بــا عــزم خویــش ســپاهیان را چنــان هــا

کوه به زیر می افتادند. برمی خوردی، از اوج 

گفتار و رفتار! گرامی ترین مردم عرب و عجم و برترینشان در  ای 

)698)
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کــه مــردم بــا تــو هدایــت را شــناختند و در حادثه هــای بــزرگ و ســخت ]قیامــت[ بــا والیــت  ای 
تــو امیــد ســامت رود.

گوشــۀ انــزوا  کــه دیرگاهــی در  کــه نشــانه های آراســتۀ عدالــت را بازگردانــدی، حــال آن  ای 
پنهــان شــده بودنــد.

کــه همــۀ آفریــدگان خــدا، غامــان  کــه پهلوانــان نــزد تــو فروتــن بودنــد؛ ای   ای تکســواری 
کنیزان تواند. و 

ای ســرور مردم که همانندی نداری؛ ای که افتخاراتش چون َمَثل ها زبانزد شــده اســت!

ُکنــه تــو عاجــز  گــر در وصــف  کــه ا کرامــت خــود بپذیــر؛  کــه در توانــم بــوده، بــه  مــدح مــرا آن قــدر 
مانــده، از ناتوانــی مــن اســت.

گر بتوانم و اجل مهلتم دهد، مدحی نگارین و آراسته به حضورتان پیشکش خواهم کرد. ا

نیز در ستایش امام صادق؟ع؟ سروده است:
کرده است. افتخارات صادق زبانزد است و آن را راستگویی از راستگویی دیگر روایت 

که همگان از درک آن ناتوانند. آن امام به چنان بلندایی برآمده 

همچون پدرانش در مسیر شوکت و بزرگی پیش تاخت، چنان که پیشگامان در میدان مسابقه.

در روزگار خود، از همگان برتر و در هر ویژگی سرآمد بود.

آسماِن عطایش باران زا و ابِر رحمتش همواره پربارش  است.

هر فضیلتمندی به فضل  و احســان وی زبان اعتراف گشــاید.

کوه مجدش برافراشته و سربلند است. مقام بلندی در واالیی دارد و 

که شاخسارش تا ستارۀ ُسها سر برکشیده است. از درخت تناور عّزت است 

گشاده رویی اش در عطای او چون آذرخش می درخشد. کرمش بارانی است همواره ریزان و 

گــر کســی در کوبــدش و احســان  گــر نادانــی از حــق تجــاوز کنــد، بــا رأی صــواب پاســخش دهــد؛ و ا ا
خواهــد، بــاران رحمت اســت.

کند. که ماه تابان در چشم بینندگانش جلوه  گویا رخسارش چنان است 

کرم و احسانش او را به بخشش برمی انگیزد و اخاقش دیگران را ]به نیکی ها[ سوق می دهد.

عطا و بخشش، او را خوشایند است و او نیز برای همگان، خوشایند.

ُخلق و خوَیش خوش و واال است و خداوند در آفرینش این سرشت، ابداع ورزیده است.
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کوشیده؛ و این هر دو عاشق یکدیگرند. شرافت ها را برپا داشته و در بزرگی ها 

گشودن و بستنش پردازد. کسی را راهی به آن نباشد، او به  که  کاری چنان دشوار شود  گر  ا

که او نیز مشتاق آن  است. شوکت و بزرگی مشتاق او است؛ و این جای شگفتی ندارد، 

سرورم! من در عشق شما اخاص می ورزم، هرچند برخی در مهرتان خلوص ندارند.

هوادار شمایم و همواره به سوی آستان شما مرَکب می رانم و به لطفتان اعتماد دارم.

گردنــد  کــه ]در قیامــت[ فرمانبــران رســتگار  گاه  دســتیابی بــه آرزوهایــم را از شــما امیــد دارم؛ آن 

و ســرپیچندگان فروافتنــد. ]کشــف الغّمــه فــی معرفــة األئمــه: 429/2[

گوید: کاظم موسی بن جعفر _ صلوات اهلل علیهما _  و هم در مدح امام 
کننــدگان اعتنایــی  کــرده ام و مــرا بــه عتابگــران و ســرزنش  کاظــم  مــدح خویــش را وقــف امــام 

نیســت.

که در روزگار خویش بهترین فرزندان آدم بود؟ چگونه مدح نکنم موالیی را 

کیست همچون موسی و پدرانش یا ]فرزندش[ علی تا قائم؟

گر حکم را به اهلش سپارند، عدلش اقتضا می کند: امام حق است و ا

گشاید و ظالم را از ستم بازدارد. عدل را بگستراند و دست بخشش 

گردم! به روی فقیران با خوش رویی لبخند می زند. فدای آن متبّسم خوش رو 

یکریــز  اســت  بارانــی  بخشــش،  در  و  خون چــکان؛  شمشــیر  و  اســت  شــرزه  شــیر  نبــرد،   در 

و رحمت خیز.

که باغت نویسندگان و شاعران از وصفش عاجز است. افتخاراتی دارد 

در دانش دریایی است موج زن؛ و در جنگ از شمشیر برنده تر.

گناهکار درمی گذرد و عطا می بخشد و بار بدهکاران را به دوش می کشد. از 

برپادارندۀ نماز و روزه دار است؛ و چه نیکو نمازگزار و روزه دار تاشگری!

از همان جماعتی است که راه بخشش و مهمان پروری را گشودند و در روزگاران تاریک درخشیدند.

گرامی ترین آفریدگان خدا در جهان شدند. و صفت های بزرگوارانه را فرادست آوردند و 

کند. کرامت ها روایت  که تصدیق شده، از عالمی دیگر، بزرگی ها و  ِ ایشان  ݭݫ ݫ ݫ عاِلمݫ

همگی در شــرافِت جایگاه بلندشــان، یکســانند؛ چنان که حلقۀ انگشتر چنین است.
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که نسب خود را به علی و فاطمه  رسانند؟ کیست تا شبیه آنان باشد، آن گاه 

که ]جّدشان[ ابوالقاسم را بهتریِن بشر شمارند؟ کند، آن دم  که با ایشان دشمنی  کیست  و 

که رسول خاتم همۀ پیامبران است. خداوند بر او درود فرستد 

که واجب اســت، پایدار مانم. ای خاندان طه! من بندۀ شــمایم و همواره بر مهر شــما 

کــه حســرت  ــم، آن گاه  ــم دســت یاب ــه آرزوهای ــه لطــف شــما ب ــه ب ک فــردای قیامــت امیــد دارم 

ــردد. گ ــکار  ــیمانان آش پش

ــه فــی  ــه مهــر شــما پناهنــده خواهــم شــد. ]کشــف الغّم ــدارد، مــن ب وقتــی دشــمنتان پناهــی ن

معرفــة األئمــه: 51/3[

همچنیـن پایان بخـش کتابش کشـف الغّمه فی معرفة األئمـه )ص350 ]361/3[( این چکامه 

است:
ای سروران و امامان! شما برگزیدۀ خدا از میان پیشینیان و پسینیان هستید.

به بلندا برآمدید و با ویژگی های خود، جایگاهی واال یافتید.

که در قرآن بنوشته است. خداوند دلیل روشن »هل أتی« را در فضیلت شما فروفرستاد 

کیست که همگام شما باشد، حال آن که خدای تعالی خلق و خوی شما را تطهیر فرموده است؟

که سخنش را بشنوند. کسانی  گشوده، برای  قرآن به سیادت شما زبان 

گــردد ]کــه رقابــت نمایــد، پیــش از رســیدن بــه خــط پایــان[ ناتــوان  گــر آذرخــش بــا شــما همــگام  ا
و درمانده شود.

که سرکشان نیز از آن ناله برآورند، که سختی روی آورد و تداوم یابد و بینی  آن گاه 

ایشــانند که دســت احســان و بخشندگی بگشایند و چهره هاشان همانند صبح روشن باشد.

که از ابرهای باران زا پیشی می گیرند. و به بندگان عطاهایی ورزند 

که شیرند و نزد احسان خواهان، دریای رحمت. در برابر دشمنان بینی 

دوستاران را بهشت جاودان بخشند و دشمنان تیره بخت به زبانۀ آتش افتند.

گشایش، یتیم و فقیر و اسیر را طعام بخشند. در سختی و 

که اجر نیکی شان را از میان ببرد؛ و سپاس نطلبند. در برابر این عطا، پاداشی نخواهند 

ــادی و  ــی، ش ــن نیک ــاس ای ــه پ ــد ب ــت، خداون ــروی قیام ــه در روز ترش ک ــد  کن ــت  کفای ــان را  ایش

ــّدر نمــود. ســرور را برایشــان مق
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کــه ســزاوارترین پاداش بخــش نیکــی اســت، بــه پــاس صبرشــان بهشــت و پرنیــان  خداونــد 
ارمغانشــان ســاخت.

کرسی ]قضاوت[ را زینت بخشند. چون سخنی قاطع را بیاغازند، منبر را شرافت و 

کوه هــای یلملــم و ثبیــر در  کــه بــاران پیــش بخشــش ایشــان بخیــل نمایــد؛ و  کننــد  چنــان عطــا 
کنــد. برابرشــان خــوار جلــوه 

در نوربخشی و درخشش، از خورشید پیشی می گیرند و شب هنگام ماه را شرمنده می کنند.

من بندۀ شمایم و با مهر خویش به شما، خدای شوکتمند بزرگ را می پرستم.

کــه راهــی درســت برگزیــده ام و خداونــد لطــف و عنایتــی و مایــۀ روشــنی چشــم را  می دانــم 
نصیبــم خواهــد فرمــود.

گرایید و از همان اوان دوستارتان بودم. کودکی، قلبم به شما  از هنگام طراوت 

کسی چون من هوادار شما نبود؛ پس زبانزد شدم. گشتم و در خویشانم  هوادارتان 

گشــت و مــن نیــز چشــم بینــا  خداونــد نورتــان را بــرای مــن آشــکار ســاخت و افــق ]فکــر[ روشــن 
داشــتم ]و آن را دیــدم[.

پس به لطف خود، مرا به سوی شما هدایت فرمود و خداوند دوستار و هوادار من بود.

که بنده ای سپاسدار باشم. کرد؛ پس مرا سزد  چه لطف ها فرمود و چه نعمت ها عطا 

کرمش بر سرم باریده و مرا شادابی و نشاط بخشیده است. ابر 

از باهای سنگین نگاهم داشته و در آن ها تأیید و یاری ام نصیب ساخته است.

که به من فرموده، همۀ عمرم را در شکر به سر برم. کم ترین لطفی  که برای  سزا است 

پس همواره و پیوسته و در آغاز و پایان، او را ستایش و سپاس باد!

بارۀ غدیر دست  در مجموعه های خّطی و فرهنگ نامه های ادبی، به قصیده هایی در 

یافته ایم که گمان می بریم از شاعران سده های ششم و هفتم باشند؛ اما شرح حالی از سرایندگان 

این رشته های گوهرین فرادستمان نیامد و یادکردی از ایشان در تألیف ها و کتب نیافتیم؛ پس 

از ذکر آن ها روی تافتیم.

ـد ششـم در پـی آن 
ّ
بـه خواسـت خـدا مجل پایـان یافـت و  الغدیـر  کتـاب  از  ـد پنجـم 

ّ
مجل

خواهـد آمـد. توفیـق مـن جـز از خداونـد نیسـت؛ بـه او تـوّکل مـی ورزم و بـه سـویش بازمی گـردم.
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